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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Πόλη

ΣΑΜΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

83100

1

Χώρα

Κωδικός ΝUTS2

GR 412

Τηλέφωνο

2273353521

Φαξ

2273027521

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

g.kypraiou@0615.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κυπραίου Ιωάννης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.islandofsamos.gr

3

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016.6
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενική Δημόσια Υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4605/2019.

8

Στοιχεία Επικοινωνίας 9
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.10
1
2
3

4
5

6

7

8
9
10

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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β)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου
Ανατολικής Σάμου στα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας.

γ)

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης11
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας
«Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της
ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την
καινοτομία», Κωδ. ΣΑΕ 0881. Εκδόθηκε η ΑΑΥ 293 (αρ. πρωτ. 4819 / 30.4.2020) απόφαση Οικονομικής
Υπηρεσίας ανάληψης δαπάνης η οποία βαρύνει την με Κ.A : 61.7341.0001 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα .12
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Πολιτιστικός & Εκπαιδευτικός Κόμβος
Σάμου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την με
αριθμ. Πρωτ. Οικ 1002 / 19-4-2019 (ΑΔΑ ΩΓΩΦ7ΛΩ-ΧΞ7) απόφαση ένταξης Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και
έχει λάβει κωδικό MIS 5032698 13. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ14 (αριθ. ενάριθ.
Έργου 2019ΕΠ08810014).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Το δράση έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για του πολίτες και του
μαθητές της Νήσου Σάμου καθώς και να δημοσιοποιήσει πολιτιστικό περιεχόμενο σε πολίτες όλης της
χώρας.
Αξιοποιώντας τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συμβάλει στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει το υλικό της
βιβλιοθήκης, αρχειακό και ιστορικό υλικό που διαθέτει και το οποίο θα αναβαθμισθεί ψηφιακά και θα
καταστεί διαθέσιμο ηλεκτρονικά.
Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την ιστορία, το λογοτεχνική και την καλλιτεχνική παραγωγή της Σάμου
και σήμερα είναι προσιτό μόνο στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης. Η κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία και
αναβάθμισή του θα συμβάλει στην ευρύτερη διάδοσή του, στην αξιοποίησή του από μελετητές και
ερευνητές με σχετικά ενδιαφέροντα και στη χρησιμοποίησή του από τα σχολεία, κυρίως δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στη δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία.
Το δράση θα περιλάβει τους εξής άξονες:
•

11
12

13
14

Ενδυνάμωση της τεχνολογικής υποδομής της βιβλιοθήκης με κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
εξοπλισμό ασφαλείας και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και προβολής του έντυπου υλικού

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
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•

•

και ψηφιακού αρχειακού υλικού στο διαδίκτυο. Θα αποκτηθεί και θα γίνει μετάπτωση σε
λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας, ολοκληρωμένο, βασισμένο σε τεχνολογίες web, το οποίο εκτός
από την αναβάθμιση των λειτουργιών της βιβλιοθήκης θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης
ψηφιακού υλικού και δημιουργίας υπηρεσίας προβολής στην οποία θα έχει πρόσβαση το ευρύ
κοινό μέσω internet, tablets, και έξυπνων κινητών.
Αξιοποίηση Ψηφιοποιημένου σπάνιου υλικού, ιδίως σχετικού με τη Σάμο. Το υλικό αυτό θα
τεκμηριωθεί, θα οπτικοποιηθεί (OCR) και θα δημιουργηθεί ψηφιακή βιβλιοθήκη, μέσω του
λογισμικού που θα αποκτηθεί, διευρύνοντας τις δυνατότητες έρευνας σε πλήρες κείμενο. Το υλικό
που θα ενταχθεί στην υπηρεσία αυτή θα είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων
Δημιουργία Πύλης πληροφόρησης μέσω της οποίας θα δοθεί πρόσβαση στο ευρύ κοινό στο
σύνολο των υπηρεσιών και του υλικού της βιβλιοθήκης μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και
συσκευών ευρείας χρήσης (έξυπνα κινητά με χρήση responsive interface)

Tο σύνολο των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν και η υποδομή που θα δημιουργηθεί θα είναι ικανή να
υποστηρίξει και άλλες μελλοντικές εφαρμογές, να φιλοξενήσει και υλικό άλλου τύπου, ενώ θα δίνει τη
δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να εκφράζουν τη γνώμη τους, να κάνουν προτάσεις, ακόμη και να
συμβάλουν με υλικό που διαθέτουν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της Πύλης και της Βιβλιοθήκης
κατ’ επέκταση. Ικανοποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή του κοινού σε πολιτιστικές υπηρεσίες, με
διαδραστικό, δημιουργικό τρόπο που συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη διεύρυνση της τοπικής
αλλά και ευρύτερης πολιτιστικής υποδομής.
Οι δυνατότητες αυτές θα ενδυναμωθούν μέσω δράσεων προβολής και ενημέρωσης, καθώς και
στοχευμένων ενεργειών (π.χ. υποκίνηση και υποστήριξη ομαδικών εργασιών μαθητών ή σπουδαστών
βασισμένων σε υλικό της βιβλιοθήκης) οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και θα τους κάνουν
κοινωνούς των αποτελεσμάτων της Πράξης.
Η συνεργασία με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, καθώς και με άλλους πολιτιστικούς φορείς, μπορεί να ενδυναμώσει την προτεινόμενη υπηρεσία,
η οποία θα αποτελέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο το κέντρο ενός τοπικού πολιτιστικού δικτύου με πανελλαδική
εμβέλεια.
Η σύμβαση κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV):
Είδος

CPV

Πρ/σμος χωρίς
ΦΠΑ

1.

Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών

48160000

40.000

2.

Υπηρεσίες δεδομένων

72300000

69.500

3.

Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων

48730000

30.000

4.

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

30230000

18.000

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 195.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 157.500,00 €, ΦΠΑ: 37.800,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η χρονική διάρκεια της
σύμβασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά από σύμφωνη γνώμη του
αναδόχου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα
ΙΙ & V.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 15 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια
της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε καμία αναπροσαρμογή.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως16:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4605/2019.



του ν. 4314/2014 (Α' 265)17, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,18



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)19



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών20



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

15

16

17
18
19

20

Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86
ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018 σύμφωνα με την
παραγράφο 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο
ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του
άρθρου 379.
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018 σύμφωνα με την παραγράφο 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της
παρ. 12 του άρθρου 379,
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του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»21, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»22



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



του π.δ. 39/2017 (Α’64) ‘Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

21

22



Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006162804.



Την με αριθμ 227/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η υποβολή
πρότασης για ένταξη της δράσης και η διενέργεια της σχετικής διαγωνισμού.



Την με αριθμό 80/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμου (Α.Δ.Α. :
ΩΛΖΒ46ΜΦΟΤ-ΘΞΓ), με την οποία εγκρίνονται: i. η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης
δαπάνης στον υπό έγκριση προϋπολογισμό ii. οι τεχνικές προδιαγραφές iii. οι όροι διακήρυξης
που καταρτίσθηκαν και iv) ο ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.



Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006162850.



Την 28/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής
υπηρεσιών.



Την υπ’ αριθμ’ AAY 293/30-4-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν.4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος,
πρβλ. τις με αριθμ. 1024/2018 (Β542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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Την υπ΄ αριθμ. οικ 3536 / 19.12.2019 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των
τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/6/2020 και ώρα 15:0023
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 1/6/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης24

Α.

Δεν απαιτείται.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Β.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 92693.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
o

28 29 30 31

,

Σαμιακό Βήμα με ημερομηνία αποστολής 29/5/2020 και δημοσίευσης 6/6/2020.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ32)
23

24

25

26
27
28

29

30

31

32

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019
Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν.4412/2016.
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.),
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.islandofsamos.gr στην διαδρομή : www.islandofsamos.gr ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Διαγωνισμοί –
προκηρύξεις33.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται
σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών.34

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιεςδημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους35
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

33

34

35

Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα
(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών,αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο
36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Β΄3521/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωση, που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων
στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ), και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη
δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης
σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, προτείνεται οι Α.Α. να αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που
αφορά στα αντίστοιχα τμήματα και διαμορφώνουν, αναλόγως, το παρόν άρθρο της διακήρυξης.
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης36 είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 20PROC006778545) με τα Παραρτήματα37 που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Το ΤΕΥΔ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΙΑ ΙΙΙ : Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΑΡΤΑΡΤΗΜΑ IV : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΤΗΜΑ V.: Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσίας
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr38.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο39. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που

36

37

38

39

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β’ 1924/2017 (άρθρο 14)
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις40:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.41
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)42. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 43.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.44
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα45.

40
41

42

43
44

45

Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ.α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ, του άρθρου
43 του ν. 4605/2019.
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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2.1.5 Εγγυήσεις46
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)47 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών48, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.49

46
47
48
49

Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

Σελίδα 13

20PROC006782283 2020-05-28
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή50 για την υποβολή προσφοράς51.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.52

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής53
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 3.150,00 € (τρεις χιλιάδες εκατό πενήντα ευρώ)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του, διενεργούντος το διαγωνισμό,
φορέα, ήτοι του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23/1/2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201654.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού55
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη56 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

50
51

52
53
54

55
56

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου57.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

57

α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση. 58
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους59.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 60

2.2.3.3. Δεν προβλέπεται η σχετική δυνατότητα
2.2.3.4. Αποκλείεται61 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις62:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201663,

58
59

60
61

62
63

Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας64,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί αν αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 65
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)66.

64

65

66

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)67 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 68.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201669.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής70
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας71
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επαγγελματικό Μητρώο εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία. 72
67
68
69

70

71

Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια73
Οσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν:
α) Μέσο γενικό74 ετήσιο κύκλο εργασιών75 για τα τρία (3) τελευταία έτη (2016, 2017 και 2018) οικονομικές
χρήσεις) μεγαλύτερο ή ίσο του 150 % του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το ΦΠΑ. Η ικανοποίηση της
απαίτησης αυτής θα προκύπτει από τους ισολογισμούς των ανωτέρω ετών ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης
ισολογισμών, από τα έντυπα φορολογικών δηλώσεων Ε3 των ετών αυτών.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας (3) θα υποβάλει ισολογισμούς ή
φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για όσο χρόνο
λειτουργεί.
β) Μέσο «ειδικό»76 ετήσιο κύκλο εργασιών, για εργασίες που αφορούν δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο παρόν έργο, για τα τρία (3) τελευταία έτη (2016, 2017 και 2018) (οικονομικές
χρήσεις) μεγαλύτερο ή ίσο με το 100 % του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το ΦΠΑ.
Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εκτός των ανωτέρω
στοιχείων τεκμηρίωσης, και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την οικονομική ή/και
χρηματοοικονομική του επάρκεια μόνο κατά την υποβολή της προσφοράς και όχι εκ των υστέρων.

72
73

74
75

76

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Ο «γενικός» κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)
Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα77
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται78 επί ποινή αποκλεισμού :
α)

κατά τη διάρκεια79 των τριών (3) τελευταίων ετών μη συμπεριλαμβανομένου του έτους του
παρόντος διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης που αφορά λογισμικό αυτοματοποίησης
βιβλιοθήκης, ύψους αντίστοιχου του 50% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ αθροιστικά,
και τουλάχιστον τέσσερις συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε
βιβλιοθήκες τεχνολογίας RFID, ύψους τουλάχιστον αντίστοιχου του 50% του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς ΦΠΑ αθροιστικά, κατ’ εντολή φορέων του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

β)

να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν
πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας.
Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση
παρόμοιων προμηθειών υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»:
•

Οργανόγραμμα όπου θα γίνεται λεπτομερής αναφορά του επιστημονικού και τεχνικού,
εξειδικευμένου προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου, που γνωρίζει και υποστηρίζει
κάθε κατηγορία εφαρμογής την οποία αφορά η παρούσα διακήρυξη.

•

Αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο υποψήφιος προτίθεται, ενδεχομένως,
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.

•

Να διαθέτει τουλάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο
για την υλοποίηση του έργου:
▪

Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη αποφοίτους ΑΕΙ θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης
με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στους τομείς υπευθυνότητάς τους.

▪

Δύο τουλάχιστον στελέχη με σπουδές βιβλιοθηκονομίας ή αρχειονομίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ
με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην υποστήριξη του προσφερόμενου λογισμικού.

77

78
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν την τελευταία τριετία
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▪

Έναν (1) Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, τεχνολογικής κατεύθυνσης, πενταετούς
τουλάχιστον εμπειρίας στην εγκατάσταση και υποστήριξη του προσφερόμενου
συστήματος ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων.

Επί πλέον απαιτείται:
γ)

Η πλήρης συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και
τον πίνακα συμμόρφωσης στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

δ)

Η προσκόμιση των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των

προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε)
Ειδικά ο προσφερόμενος εξοπλισμός (πληροφορικής και RFID) θα πρέπει να συνοδεύεται από
πιστοποίηση CE καθώς και, όπου ζητείται εξειδικευμένα στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, από
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης80
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
Το πρότυπα EN ISO 9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το
αντικείμενο της διακήρυξης, ήτοι την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ή άλλο ισοδύναμο.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς81. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες82.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 83.
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Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 84.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα I το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ85 καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 186
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών87
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα88 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.89
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί
να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα9091
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201692.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και - 2.2.6)93.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.494.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν95.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών96. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά97:
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Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒΖ9Κ).έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του98.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.299 και 2.2.3.4100 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σ’ αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή του101.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
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4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Πρβλ. παρ.12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 περ.α, υποπερίπτωση αδ΄ του
ν.4605/2019
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων102.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του103 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού104
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.α τις
λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών105, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του106, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
102
103
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Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 107.και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.108
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους109, εκτός αν, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ΦΕΚ με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών τελευταίων
οικονομικών χρήσεων (2016, 2017, 2018), εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και
δημοσίευσή τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2018 δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι
υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου
2018. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός
107
108

109

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.
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Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2018 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός (κατά
περίπτωση).
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – κοινοπραξία,
είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου
για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.
Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2016,
2017, 2018) κατ’ ανώτατο όριο.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα παραπάνω δικαιολογητικά και δηλώσεις πρέπει να
κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε κοινή προσφορά.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
110

- Κατάλογο, στον οποίο αναφέρεται η εκτέλεση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο

έργων, δηλαδή
έργο που να αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης που αξιοποιεί βάση δεδομένων και διαχειρίζεται
πολιτιστικό – τουριστικό υλικό, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο
είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού, συνοδευόμενα από τις σχετικές
βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και όχι πχ μονό η υπογραφείσα
σύμβαση. Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν ή
παραδόθηκαν και πριν την τελευταία πενταετία, για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου
ανταγωνισμού.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 111
-

το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015112,

που να έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,

110

111

112

Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6
Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82
παρ.1 του ν. 4412/2016.
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το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του113. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους114 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.115

113

114
115

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης116
Κριτήριο ανάθεσης117 της Σύμβασης118 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων119:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α

Περιγραφή και οργάνωση του έργου και των επιμέρους φάσεων υλοποίησης

2

Συμφωνία των προσφερόμενων υπηρεσιών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Πληρότητα και ποιότητα επιδεικτικής εφαρμογής
ΟΜΑΔΑ Β

1

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
60%

1

3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

15%
15%
30%
40 %

Στελέχωση της ομάδας του έργου και απαιτούμενες δεξιότητες προτεινόμενου
προσωπικού

30%

2

Προτεινόμενο σχήμα και διαδικασίες διοίκησης του έργου

5%

3

Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και εγγύηση των εφαρμογών

5%

Ομάδα Α Τεχνικών Προδιαγραφών - Ποιότητας - Απόδοσης:
Ο συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Α, περιλαμβάνει το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των
επιμέρους κριτηρίων, και είναι το ανώτερο 60%

Ομάδα Β Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης:
Ο συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β, περιλαμβάνει το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των
επιμέρους κριτηρίων, και είναι το ανώτερο 40%.

116

117

118

119

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών120
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς121.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Βi = σ1 x Λ1 + σ2 x Λ2 +……+σν x Λν
όπου:
Βi

η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

σν

ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης ν

Λν

η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης ν

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με
βάση τον ακόλουθο τύπο:
Πi = 90 x (Βi/Bmax) + 10 x (Kmin/Κi)
όπου:
Βmax

η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Κi

το συνολικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i

Κmin

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά από όλες τις προσφορές

Πi

τελική βαθμολογία της προσφοράς i στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Πi .

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές122.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής123.

120

121

122
123

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν.
4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 92693. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 124.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται
με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών125.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της126.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα127, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης

124

125

126
127

Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ.
1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό
άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 128 ]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης129.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας130.

128
129

130

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν131:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016132, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα I),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος II της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα133 134.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο
συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙΙ) και να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, να φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν135.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει
τιμής :
Επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο παράρτημα IV
Α. Τιμές
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 136
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
131
132

133
134

135
136

Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
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προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης137) σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης138.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή139 στο Παραρτήματος II της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών140
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι141 .
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών142
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών

137
138
139
140
141
142

Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,143
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

143

Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών144
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)145, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
Προσφορά» την 25/6/2020 και ώρα 10:00 πμ

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου146.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016147 και
τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή148 προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
144

145

146

147
148

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
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ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων149. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ
δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται150 στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 151. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς152.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου153

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών154 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης155 και τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
149
150
151

152
153
154
155

Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, περ. α του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017

Σελίδα 37

20PROC006782283 2020-05-28
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών156 . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές157
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας158.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά159 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του160.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
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Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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οριζόμενα ανωτέρω161 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά162, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης163 . Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες164 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά165 .

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
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Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 166 η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης167.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά168 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών169
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι170.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
166
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Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας171
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής172.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ173.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου174. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής175. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά176.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

171

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
172
173

174
175
176

Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 177
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.
72 του Ν. 4412/2016 που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να
χορηγούνται τμηματικά σύμφωνα με την παρ. 5.1 της παρούσας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία της υπηρεσίας που προσφέρει, για χρονική
περίοδο ενός (1) έτους μετά την οριστική παραλαβή του. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά
την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 3% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ
της Σύμβασης, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής
λειτουργίας. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
συνόλου του υποέργου το οποίο προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 4605/19, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
177

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016178 .

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.179. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

178
179

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της180
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/181 182

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης183
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

180
181

182

183

Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τους πιο κάτω τρόπο :
Α) Στο 100 % της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας,
Είτε
Β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ,
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες184 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής185.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016186, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)187
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016188
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)189 .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

184

185

186
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Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.
Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος190 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας..
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης191.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
190
191

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.
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κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων192
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016193. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη

192
193

Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
της Οικονομικής Επιτροπής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης194

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου195. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος196 Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016197 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 198

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται μετά από τη θέση σε πλήρη
λειτουργία των συστημάτων στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
194
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Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
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προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.».
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221199του ν. 4412/2016.200

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής201
Δεν προβλέπεται.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

199

200
201

Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)202.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

202

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη
ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100049544]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ 83100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ]
- Τηλέφωνο: [2273353521]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [g.kypraiou@615.syzefxis.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.islandofsamos.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΑΜΟΥ]
(48160000 – Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών)
(72300000 – Υπηρεσίες δεδομένων)
(48730000 – Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων)
(30230000 – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xliii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFID).
1.1

Γενικά

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου ιδρύθηκε το 1847.
Διαθέτει πλούσιο υλικό τόσο πρόσφατο, όσο κυρίως ιστορικό: σπάνιες εκδόσεις, τοπικό τύπο, κ.ά.
Περιλαμβάνει:
o Βιβλία (περίπου 50.000 τεκμήρια)
o Παλαίτυπα (εκδόσεις από το 16ο αιώνα)
o Συλλογή εγγράφων/ιδιογράφων
o Εφημερίδες και περιοδικά από το 19ο αιώνα ως σήμερα,
o Οπτικοακουστικό υλικό, άλλο υλικό
Μικρό μέρος της συλλογής των βιβλίων είναι καταλογογραφημένο στο λογισμικό ΑΒΕΚΤ, λογισμικό
διαχείρισης περιορισμένων δυνατοτήτων. Επί πλέον η τεχνολογική υποδομή (server, μονάδα
αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων) είναι ανεπαρκής για την ανάπτυξη και υποστήριξης μιας
ψηφιακής βιβλιοθήκης και ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης και πληροφόρησης. Για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης/κέντρου πληροφόρησης είναι απαραίτητη
η ενδυνάμωση της τεχνολογικής υποδομής και η απόκτηση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης
και προβολής.
Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει υποδομή ασφαλείας ούτε σύστημα ταυτοποίησης του υλικού με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει προηγμένες μεθόδους εξυπηρέτησης των χρηστών, ελέγχου
της ροής των πληροφοριών και απογραφής της τρέχουσας κατάστασης. Την έλλειψη αυτή σκοπεύει
να αντιμετωπίσει υιοθετώντας την εφαρμογή συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID), βάσει των
προδιαγραφών που ακολουθούν.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει ψηφιοποιημένο υλικό σχεδόν 50.000 σελίδων, το οποίο παραμένει εντελώς
αναξιοποίητο διότι:
-

Δεν έχει γίνει η κατάλληλη τεκμηρίωση σε λογισμικό κατάλληλο για την υποστήριξη και προβολή
ψηφιακής βιβλιοθήκης

-

Δεν έχει γίνει ψηφιακή επεξεργασία και μετατροπή των αρχείων σε μορφή αναζητήσιμη ,
προκειμένου να διευκολύνεται η έρευνα των χρηστών

Γι’ αυτό το λόγο, εκτός των δράσεων δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, θα δοθεί επίσης μεγάλη έμφαση στον εμπλουτισμό
του περιεχομένου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης μέσω ή δευτερογενούς ψηφιακής
επεξεργασίας (OCR) και τεκμηρίωσης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού με βάση των κατάλληλων
προτύπων που θα τεθούν, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια.
Τέλος η προηγμένη, αμφίδρομη επικοινωνία και πληροφόρηση του κοινού, η προβολή των
δραστηριοτήτων και οι στοχευμένες πολιτιστικές δράσεις θα δρομολογηθούν μέσω δυναμικής,
φιλικής και περιεκτικής σε περιεχόμενο Πύλης Προβολής (Portal) στην οποία οι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση αξιοποιώντας το διαδίκτυο, έξυπνα κινητά, tablets ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
υπηρεσία η οποία δεν παρέχεται σήμερα από τη βιβλιοθήκη.
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Σ’ ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης
ότι:
o

o
o

Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης έχει γίνει με την εφαρμογή διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων,
κάνοντας χρήση των αγγλο-αμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης (Anglo-American
Cataloguing Rules 2nd edition), και των θεματικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου
(Library of Congress Subject Headings).
Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι οργανωμένο σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης Dewey Decimal
Classifιcation (D.D.C.).
Η καταχώρηση των δεδομένων στο αυτοματοποιημένο σύστημα ΑΒΕΚΤ ακολουθεί τη διάταξη
Unimarc,.

Ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει τη μετατροπή (conversion) και μετάπτωση (migration) του
συνόλου των βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών και Βάσεων Δεδομένων στο νέο σύστημα, τηρουμένων
όλων των κανόνων και επιλογών που ισχύουν, χωρίς απώλεια δεδομένων, τόσο ως προς τα
βιβλιοθηκονομικά δεδομένα, όσο και ως προς τα διαχειριστικά και ιστορικά, καταγεγραμμένα
στοιχεία, ώστε να μην συμβεί καμμιά διακοπή στη διαχρονική παρακολούθηση αυτών.
Καλείται επίσης να μεταφέρει την υπάρχουσα παραμετροποίηση και να εξασφαλίσει τουλάχιστον το
αυτό επίπεδο λειτουργικότητας με το παρόν σύστημα, ιδίως σε πρώτο στάδιο, επίπεδο που ασφαλώς
θα βελτιωθεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου συστήματος, βάσει των αναλυτικών τεχνικών
προδιαγραφών που ακολουθούν.
Το λογισμικό που θα προσφερθεί για την αναβάθμιση του εγκατεστημένου συστήματος της
Βιβλιοθήκης θα είναι ολοκληρωμένο, δοκιμασμένο (όχι ανάπτυξη), θα προσφέρεται με δικαίωμα
τοπικής εγκατάστασης χωρίς περιορισμό χρήσης (όχι συνδρομή) με εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και
θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες
εγκαταστάσεις του προϊόντος που προσφέρει, τις οποίες έχει υλοποιήσει ο ίδιος και
αντίστοιχα τρεις μεταπτώσεις από υπάρχον σύστημα στο σύστημα που προσφέρει.

1.2

Σύστημα Διαχείρισης βιβλιοθήκης - Χαρακτηριστικά

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου έχει στόχο μέσω της συγκεκριμένης αναβάθμισης να
αποκτήσει ένα σύστημα μοντέρνο ευέλικτο, εύχρηστο και τεχνολογικά προηγμένο, το οποίο θα
καλύπτει τις απαιτήσεις ενός παραδοσιακού συστήματος βιβλιοθήκης ενώ παράλληλα θα παρέχει
όλες τις διαδραστικές υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν τις εφαρμογές διαδικτύου (Web based) και τις
απαιτήσεις διαχείρισης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου ανεξαρτήτως τύπου (εικόνα, ήχος,
video, κείμενο, χάρτης, spreadsheet, κλπ).
To σύστημα θα είναι ολοκληρωμένο, ανοιχτό σε προσαρμογές και παραμετροποίησης, ανοιχτό σε
επικοινωνία με άλλα συστήματα και θα συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο λογισμικό για το σκοπό
αυτό (σχετικά πρωτόκολλα, API’s, κλπ) Επίσης θα είναι ανοιχτό στην πρόσβαση από έξυπνες
τηλεφωνικές συσκευές (responsive) και tablets, Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η
ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης σε ένα κατάλληλα παραμετροποιημένο,
ολοκληρωμένο βιβλιοθηκονομικό λογισμικό το οποίο θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση
όλων των δεδομένων του υλικού που διαθέτει η βιβλιοθήκη με βάση τις διεθνείς αρχές και τα
Σελίδα 75

20PROC006782283 2020-05-28
πρότυπα της βιβλιοθηκονομικής καταλογογράφησης. Επίσης θα ενημερώνεται με τις νέες
προσκτήσεις της βιβλιοθήκης (αγορές, δωρεές, κλπ) ώστε το υλικό της να είναι πλήρως προσβάσιμο
και διαθέσιμο για έρευνα μέσω διαδικτύου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει η εφαρμογή Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης
είναι:
1. Θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία κατάλληλων φορμών εισαγωγής στοιχείων για κάθε
τύπο υλικού (έντυπου, χειρόγραφου ή ψηφιακού) σε μορφή MARC (Unimarc, Marc21) με
βάση τους κανόνες καταλογογράφησης AACR2 rev (με δυνατότητα επεκτασιμότητας στους
κανόνες καταλογογράφησης RDA) & Library of Congress Interpretation Rules.
2. Θα παρέχει δυνατότητα «Αναλυτικής Καταλογογράφησης» με τη δημιουργία μιας μητρικής
εγγραφής του συνόλου και σύνδεση επιμέρους εγγραφών μ’ αυτήν σαν θυγατρικές εγγραφές
(για παράδειγμα κύριο άρθρο και σχολιασμοί του, άρθρο που συνεχίζεται σε διαφορετικές
σελίδες ή και τεύχη περιοδικού, κλπ).
3. Κατά την αναζήτηση θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης να μεταφέρεται από τη μητρική εγγραφή
στις θυγατρικές και αντίστροφα.
4. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν επιπλέον ειδικά ευρετήρια σχετικά με
τη θεματολογία μιας συλλογής, τα οποία θα εξυπηρετούν εξειδικευμένες αναζητήσεις.
5. Οι πληροφορίες των ονομάτων, θεμάτων, τόπων και των άλλων ευρετηρίων που
αναφέρθηκαν θα πρέπει να ελέγχονται από αρχεία Καθιερωμένων Όρων ώστε να υπάρχει
τυποποίηση των όρων και ακρίβεια στην αναζήτηση.
6. Θα παρέχεται δυνατότητα εμφάνισης μέρους ή και ολόκληρου ψηφιακού τεκμηρίου έντυπου
ή χειρόγραφου ανεξαρτήτως format (Jpeg, pdf, κλπ)
7. Δυνατότητα σύνδεσης των βιβλιογραφικών εγγραφών, μέσω URL Link, με εγγραφές ή υλικό
από άλλες Βιβλιοθήκες.
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα πλήρως παραθυρικό διαδραστικό
περιβάλλον (All Web) που θα υλοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας που υποστηρίζονται από την
τεχνολογία Web 2.0.
Συγκεκριμένα θα πρέπει:
•

•

•
•

•

Όλες οι λειτουργίες του, διαχειριστικές και βιβλιοθηκονομικές να εκτελούνται μέσω web, μέσα
από κοινούς φυλλομετρητές (browsers) ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη αξιοποίηση όλων
των λειτουργιών (καταλογογράφηση, αναζήτηση, δανεισμός) από τους χρήστες της
βιβλιοθήκης, συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και ενδιαφερόμενους ερευνητές ή το κοινό.
Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ένα απόλυτα λειτουργικό περιβάλλον ψηφιακής
βιβλιοθήκης με δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων από μιας Βάσεων Δεδομένων,
διαφορετικού ή ίδιου format (π.χ. συνύπαρξη Βάσεων Δεδομένων με εσωτερικό format Marc
και Dublin Core), τις οποίες θα εμφανίζει ενοποιημένες στον τελικό χρήστη μέσω κοινού
interface αναζήτησης
Θα επιτρέπει τη δημιουργία φιλικής, δυναμικά ανανεούμενης ιστοσελίδας με ενσωμάτωση
όλων των τεχνικών αναζήτησης (απλή, σύνθετη, Boolean, faceted, fuzzy logic, κλπ)
Θα διαθέτει δυνατότητα εμπλουτισμού μέσω παρεμβάσεων των χρηστών, όπως προσθήκη
tags, comments, αξιολόγηση, κλπ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο Web 2.0. Οι προτάσεις των
χρηστών θα υπόκεινται σε έλεγχο της βιβλιοθήκης πριν δημοσιευτούν.
Θα επιτρέπει διαδραστική ενημέρωση των χρηστών χρησιμοποιώντας προσφιλείς μεθόδους
με χρήση τεχνικών web (SDI, e-mail, SMS, chat, RSS, κλπ)
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•

•

Θα παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με διεθνείς πηγές πληροφόρησης, όπως Google, Amazon,
Wikipedia κ.ά. προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να διευρύνει την αναζήτησή του και να
αντλήσει περισσότερες πληροφορίες.
Θα παρέχει δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης παρέχοντας συνδέσμους προς αντίστοιχα sites
όπως το Facebook ή το Twitter.

Ο ανάδοχος θα περιλάβει στην προσφορά όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες που θα συμβάλουν στην
προσαρμογή του λογισμικού στις απαιτήσεις της εφαρμογής και στην πλήρη εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων του για τις ανάγκες του έργου (προσαρμογές, βελτιώσεις, εκπαίδευση προσωπικού,
τεχνική υποστήριξη, κλπ.)
Τα αναγκαία χαρακτηριστικά του συστήματος, περιλαμβάνονται στη συνέχεια.
•

•

•

•
•

•
•

Το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει πολλά, επιλεγμένα από τη βιβλιοθήκη ευρετήρια για
κάθε Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων (επεκτεινόμενα σε τοπικά πεδία) καθώς και
τυποποιημένα, σταθερά ευρετήρια (π.χ. συγγραφείς, τοπονύμια, χρονολογίες, κ.ά) για
πολλαπλές βάσεις δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να εξασφαλισθεί η ταυτόχρονη
αναζήτηση, βάσει τουλάχιστον των σταθερών ευρετηρίων, σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων
ανεξαρτήτων εσωτερικής διάταξης (format).
Το σύστημα θα εξασφαλίζει πλήρη διαχείριση δικαιωμάτων των χρηστών σε επίπεδο
Συλλογής, εγγραφής και εκτελούμενης εργασίας (π.χ. τροποποίηση θεματικών
προσδιορισμών) και έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχει μέσα
από πλήρες και εκτεταμένο σύστημα εξουσιοδοτήσεων
Το σύστημα θα είναι full Unicode compliant και θα υποστηρίζει όλα τα αλφάβητα
(Ελληνικά, Λατινογενή, κλπ). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζει σωστή
διαμόρφωση ευρετηρίων και αναζήτηση ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του πεδίου
αναζήτησης (κεφαλαία, πεζά, τονούμενα ή μη).
Θα υποστηρίζει τα διεθνή πρότυπα και ιδιαίτερα τα: Marc (Marc21 και Unimarc), Z39.50, ISO
2709, και XML για εξαγωγή και ανταλλαγή δεδομένων
Θα έχει δυνατότητα μαζικής εισαγωγής και εξαγωγής εγγραφών βάσει κριτηρίων, π.χ. θα
υποστηρίζει:
o Την
εξαγωγή του συνόλου των βιβλιογραφικών εγγραφών χωρίς απώλειες
συμπεριλαμβανομένων των αντιτύπων,
o Την εισαγωγή μιας ενότητας βιβλιογραφικών εγγραφών με έλεγχο και εντοπισμό των
διπλών και δυνατότητα επιλεκτικής απόρριψης πεδίων (π.χ. τοπικών δεδομένων)
o Τη μαζική εξαγωγή εγγραφών βάσει κριτηρίων, π.χ. εντός ορισμένου χρονικού εύρους
ή με ένα κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. εγγραφές που ανήκουν σε μια κατηγορία Dewey)
Θα μπορεί να υποστηρίξει ξεχωριστές συλλογές σε ενοποιημένη βάση με διακριτούς κανόνες
σ’ ότι αφορά την εξυπηρέτηση των χρηστών
Θα διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο interface επικοινωνίας και λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα
καθώς και on-line υποστήριξη τόσο στο επίπεδο της καταγραφής των δεδομένων, όσο και στο
επίπεδο της αναζήτησης. Ειδικά η εφαρμογή Web (WebOpac) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
δίγλωσση (ελληνικά, Αγγλικά) με επιθυμητή τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων γλωσσών
(Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική, κλπ). Να δηλωθεί σε ποιές γλώσσες υπάρχουν διαθέσιμα
interfaces και αν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέας γλώσσας. Ο χρήστης θα μπορεί να
επιλέγει και να μεταφέρεται σε πλήρες περιβάλλον, στη γλώσσα επιλογής του.
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Βασική απαίτηση από το προσφερόμενο σύστημα είναι η δυνατότητα πλήρους υποστήριξης
ψηφιακής βιβλιοθήκης, στην ίδια ή ξεχωριστή συλλογή, με δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικού
format από το βιβλιογραφικό, προκειμένου να καταγραφεί, τεκμηριωθεί και προβληθεί κατάλληλα το
ψηφιοποιημένο υλικό που διαθέτει η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου.
Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι πλήρες και να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της
βιβλιοθήκης. Ειδικότερα οι απαραίτητες προδιαγραφές ανά υποσύστημα είναι:

1.2.1 Υποσύστημα Καταλογογράφησης που θα εξασφαλίζει:
-

-

-

-

-

-

Δημιουργία και ταυτόχρονη υποστήριξη Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων με διαφορετικές
εσωτερικές διατάξεις (formats) σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
Υποστήριξη προτύπων για βιβλιογραφικά δεδομένα και καθιερωμένα αρχεία (Unimarc ή
MARC21 για την περιγραφή βιβλιακού υλικού, DublinCore ή Qualified Dublin Core για
καταγραφή αρχειακού υλικού, κλπ.)
Εξασφάλιση ευελιξίας και παραμετρικότητας στο σχεδιασμό των φορμών καταγραφής του
υλικού. Η βιβλιοθήκη θα έχει πλήρη ελευθερία, εντός των προδιαγραφών του προτύπου που
θα επιλεγεί, στον ορισμό των πεδίων των βάσεων, των ευρετηρίων, των φορμών εισαγωγής
και εμφάνισης/εκτύπωσης, των καθιερωμένων τύπων, των στοιχείων αντιτύπων, κλπ.
Το σύστημα θα επιτρέπει την καταχώρηση περισσοτέρων του ενός ταξινομικών αριθμών,
ώστε να διατηρηθεί τυχόν ταξινομικό σύστημα που έχει χρησιμοποιηθεί για το σύνολο ή για
συγκεκριμένες ενότητες των συλλογών
Η υποστήριξη του format Marc θα είναι πλήρης και χωρίς περιορισμούς. Θα υποστηρίζονται
μεταβλητά πεδία με μεταβλητό αριθμό επαναλήψεων/πεδίο και με δυνατότητα αυξομείωσης
του αριθμού αυτού (π.χ. αν έχουν προβλεφθεί τρεις επαναλήψεις για την καταχώρηση του
συγγραφέα, να είναι εύκολο στο χειριστή, χωρίς παρέμβαση τεχνικού, να προσθέτει
επαναλήψεις αν για συγκεκριμένο τεκμήριο ο αριθμός συγγραφέων είναι πέντε ή
περισσότεροι, όπως συμβαίνει σε άρθρα ή μελέτες).
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το μήκος των πεδίων και τη ς συνολικής βιβλιογραφικής
εγγραφής
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα χρησιμοποιούμενα αλφάβητα τα οποία μπορούν να
συνυπάρχουν σε μια εγγραφή
Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα πεδία που ορίζονται ως καθιερωμένα και συνιστούν
ευρετήρια
Υποστηρίζεται copy cataloguing
Το σύστημα επιτρέπει την ανάκτηση εγγραφών από άλλες επιλεγμένες βάσεις που έχουν
δηλωθεί, αξιοποιώντας το πρωτόκολλο Ζ39.50. Η ένταξή τους στο σύστημα θα είναι άμεση
(όχι copy – paste) και θα επιτρέπειται η επεξεργασία τους με επιλογή των πεδίων που θα
μεταφερθούν και αυτών που θα απορριφθούν (π.χ. τοπικά πεδία της βιβλιοθήκης από την
οποία προέρχεται η εγγραφή). Το σύστημα θα εμφανίζει όλες τις εγγραφές που
ανταποκρίνονται στο κριτήριο αναζήτησης, δίνοντας στο χειριστή τη δυνατότητα να επιλέξει
τη πληρέστερη. Η μετατροπή στο format της βιβλιογραφικής βάσης προορισμού θα γίνεται
αυτόματα – conversion on the fly.
Σε κάθε βιβλιογραφική εγγραφή θα δημιουργούνται μία ή περισσότερες εγγραφές αντιτύπων.
Δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγραφών άμεσα
από το υποσύστημα
καταλογογράφησης χωρίς μετάβαση στο υποσύστημα αναζήτησης (OPAC)
Διαφοροποίηση εξουσιοδοτήσεων ανάλογα με το επίπεδο των εργασιών (π.χ. η ενημέρωση
καθιερωμένων γίνεται από τα πλέον έμπειρα άτομα)
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-

-

-

Θα παρέχεται δυνατότητα «Αναλυτικής Καταλογογράφησης» με τη δημιουργία μιας μητρικής
εγγραφής για μια θεματική ενότητα και σύνδεση των επιμέρους τμημάτων που την αποτελούν
μ’ αυτήν σαν θυγατρικές εγγραφές (για παράδειγμα διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου έντυπου
υλικού - μονογραφίας).
Δυνατότητα προσδιορισμού από τη βιβλιοθήκη των κανόνων εισαγωγής και εξαγωγής
δεδομένων, και οπωσδήποτε σε format ISO2709 και XML, με καθορισμό κριτηρίων που
εφαρμόζονται στο σύνολο ή μέρος των εγγραφών, καθώς και στο σύνολο ή μέρος των πεδίων
μιας εγγραφής
Το σύστημα επιτρέπει τη διασύνδεση των βιβλιογραφικών εγγραφών με τα διαθέσιμα
ηλεκτρονικά μέσα που σχετίζονται μ’ αυτές. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ή το
είδος/format των ψηφιακών οντοτήτων που μπορούν να συνδεθούν με μια βιβλιογραφική
εγγραφή (ψηφιακά – Tiff, Jpeg, PDF, video, photos, audio, charts, κλπ)

1.2.2 Υποσύστημα WEB-Based Δημοσίου Καταλόγου (OPAC), που θα περιλαμβάνει:
-

-

-

-

Δυνατότητα διαμόρφωσης της σελίδας υποδοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης
με προσθήκη των χαρακτηριστικών (logo, οδηγίες χρήσης, ανακοινώσεις, προβολή
πρόσφατων προσκτήσεων, κ.ά).
Δυνατότητα δυναμικής διαμόρφωσης και επιλογής του υποσυνόλου στο οποίο απευθύνεται η
αναζήτηση, Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να διατυπώσει το ερώτημά του στο σύνολο του
υλικού ή σε επιλεγμένη Συλλογή, αν υπάρχει αντίστοιχη διαφοροποίηση.
Ευέλικτο και πλήρες σύστημα αναζήτησης στον Κατάλογο που περιλαμβάνει:
o Υποστήριξη απλών και σύνθετων αναζητήσεων με βάση τα ευρετήρια που θα
επιλεγούν.
o Υποστήριξη Browse (περιήγηση με βάση συγκεκριμένα πεδία π.χ. συγγραφέας,
εκδότης, έτος έκδοσης, κλπ)
o Εφαρμογή κανόνων Boole στην αναζήτηση (AND, OR, NOT) καθώς και δυνατότητα
Truncation
o Υποστήριξη λογικής αναζήτησης Fuzzy
o Δυνατότητα faceted search με περιορισμό αναζητήσεων βάσει κριτηρίων (facets)
o Συναφείς αναζητήσεις (you may also like)
o Δένδρα αναζήτησης (προκαθορισμένα) για καθοδηγούμενες αναζητήσεις
o Δυνατότητα εντοπισμού όμοιων συγγραφέων ή υλικού παρεμφερούς περιεχομένου
o Υποστηρίζει εσωτερικές διασυνδέσεις με βάση τα καθιερωμένα αρχεία (links)
To σύστημα παρέχει δυνατότητες διαδραστικής επικοινωνίας με τους χρήστες (δυνατότητες
διάδρασης με τους χρήστες – Web 2.0), ώστε
o Να μπορούν να κάνουν προσθήκη κριτικών, αξιολογήσεων, σχολίων
o Να μπορούν να εξαγάγουν εγγραφές και να τις διατηρήσουν σε λογαριασμό τους ή να
τις γνωστοποιήσουν σε τρίτους μέσω e-mail, RSS, ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook, κλπ).

Το σύστημα αναζήτησης Δημόσιου Καταλόγου εξασφαλίζει επίσης:
-

Σύνδεση με πηγές Web είτε άμεσα μέσω Connectors
Υπηρεσίες εμπλουτισμού περιεχομένου
Κατά την αναζήτηση θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης να μεταφέρεται από τη μητρική εγγραφή
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-

-

-

στις θυγατρικές και αντίστροφα (σε περίπτωση εγγραφών αυτής της δομής).
Θα παρέχεται δυνατότητα εμφάνισης μέρους ή και ολόκληρου ψηφιακού τεκμηρίου,
συνδεδεμένου με την εγγραφή.
Το σύστημα θα υποστηρίζει την επισύναψη βιογραφικών και ιστορικών στοιχείων που
συνδέονται με ένα τεκμήριο, καθώς και ψηφιοποιημένο φωτογραφικό υλικό ή θα εξασφαλίζει
τη διασύνδεση με τις πηγές προέλευσης του υλικού αυτού μέσω Url.
Εμφάνιση των εγγραφών σε συνοπτική ή αναλυτική μορφή
Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό διαμόρφωσης βιβλιογραφιών (EndNote, Refworks,
Zotero, κλπ) με εξαγωγή των επιλεγμένων εγγραφών στο κατάλληλο πρότυπο
Yπηρεσίες προς τους χρήστες της βιβλιοθήκης
o Αυτο-εγγραφή χρήστη
o Yποστήριξη λειτουργιών χρηστών (patron functions) ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά την
πρόσβαση στο λογαριασμό τους, υποβολή αιτημάτων, κρατήσεων, κλπ
Δυνατότητα πρόσβασης μέσω κινητών, pda’s, κλπ
Δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ Web Content Accessibility Guidelines 2.0 του W3C
Consortium προτεραιότητας Α.Α.)

Το σύστημα είναι ανοιχτό σε παραμετροποίηση της διεπιφάνειας εμφάνισης των εγγραφών που
ανταποκρίνονται σε μια αναζήτηση προσδιορίζοντας το περιεχόμενο της συνοπτικής ή πλήρους
εμφάνισης, της κατάταξης των εγγραφών, του τρόπου εμφάνισης του συνοδευτικού ψηφιακού
υλικού, κλπ πάντοτε σε συμφωνία με τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε κάθε
κατηγορία υλικού (ISBD’s).

1.2.3 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιοδικών εκδόσεων
Δεδομένου ότι η βιβλιοθήκη διαθέτει πλούσιο υλικό περιοδικών εκδόσεων (περιοδικά, εφημερίδες,
κλπ) το σύστημα θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα αναλυτικής καταλογογράφησης αυτών
εξασφαλίζοντας την πλήρη καταγραφή των χαρακτηριστικών ενός τίτλου, της περιοδικότητας και
της ιστορικότητάς του.
Συγκεκριμένα στο σύστημα θα μπορεί να καταγράψει:
- Τα βιβλιογραφικά δεδομένα ενός τίτλου
- Το διάστημα έκδοσής του ή το διάστημα για το οποίο η βιβλιοθήκη διαθέτει τεύχη του τίτλου
αυτού
- Την περιοδικότητα (ετήσιο, εξαμηνιαίο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο, ακανόνιστο, κλπ)
- Την κατάσταση των τευχών (δεμένα, άδετα, ειδική διαχείριση, σε βιβλιοδεσία, συντήρηση,
κλπ)
- Τις ενδεχόμενες ελλείψεις σε τεύχη, τόμους, περιόδους, κλπ
Το σύστημα θα μπορεί να εμφανίσει την καρτέλα της περιοδικής έκδοσης στο Δημόσιο Κατάλογο
(WEBOPAC) σε αναλυτική ή συνοπτική μορφή, εμφανίζοντας τόσο το υλικό που υπάρχει
κατατεθειμένο όσο και την κατάσταση και τη διαθεσιμότητά του.
Επί πλέον το υποσύτημα διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων θα μπορεί να διασφαλίζει:
- Τη διαχείριση των ενεργών τίτλων (διαχείριση συνδρομών)
- Τη διαμόρφωση αλγορίθμου παραλαβής τευχών και την εν συνεχεία παρακολούθηση των
αφίξεων
- Διαχείριση προμηθευτών/εκδοτών με τήρηση όλων των στοιχείων και του ιστορικού τους
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Επικοινωνία (γραπτή και ηλεκτρονική) με τους εκδότες για υπομνήσεις, ακυρώσεις,
παραγγελίες, κλπ
Το υποσύστημα θα είναι ανοιχτό σε προσαρμογές (παραμετροποίηση) ώστε να μπορεί να διαχειριστεί
κάθε ειδική απαίτηση που προκύπτει από την παλαιότητα του υλικού και τις πιθανές ιδιομορφίες που
προκύπτουν εξ αυτής.
-

1.2.4 Εκτυπώσεις – Στατιστικές
Κάθε υποσύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες βασικές αναφορές/εκτυπώσεις για
λόγους πληροφόρησης, επικοινωνίας και ελέγχου.
Επί πλέον θα πρέπει να παρέχει υποσύστημα δημιουργίας και έκδοσης αναφορών ( report Generator)
που θα μπορεί να προγραμματιστεί κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αναθέτουσας Αρχής. Το
υποσύστημα αυτό θα υποστηρίζει:
-

-

Διαμόρφωση και έκδοση αναφορών
Έκδοση προσωποποιημένων στοιχείων (ειδοποιητήρια, αποδείξεις, κλπ) ανά υποσύστημα
Έκδοση στατιστικών στοιχείων ανά υποσύστημα
Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών δεδομένων σε Excel για συνέχιση της επεξεργασίας μέσω
της desktop εφαρμογής
Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων προς τους χρήστες (βάσει εξουσιοδοτήσεων ή
ρυθμιζόμενων) μέσω ειδικού υποσυστήματος διαχείρισης και προβολής στατιστικών
δεδομένων
Εξαγωγή δεδομένων, μορφοποίηση κα εκτύπωση με επιλογές της βιβλιοθήκης
Άμεση σύνδεση με εφαρμογές desktop

1.2.5 Υποσύστημα Δανεισμού
Το υποσύστημα θα πρέπει, επί πλέον των βασικών λειτουργιών δανεισμού, κράτησης και επιστροφής
τεκμηρίων βάσει του ημερολογίου και του κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης, να εξασφαλίζει:
-

Διαμόρφωση κατηγοριών Συλλογών με διαφορετική πολιτική πρόσβασης και δανεισμού
Δημιουργία και ενημέρωση αρχείου αναγνωστών
Το σύστημα υποστηρίζει ποικιλία χρηστών με διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά το
δανεισμό
Μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλογα με τον κανονισμό της βιβλιοθήκης
Μπορεί να υλοποιήσει ξεχωριστή πολιτική δανεισμού για κάθε Συλλογή της Βιβλιοθήκης
Ημερολόγιο λειτουργίας
Υποστηρίζει επιβολή και είσπραξη προστίμων (ταμειακή υποστήριξη)
Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες δανεισμού (δανεισμός, επιστροφή, κράτηση, ανανέωση
κράτησης, κλπ)
Συνεργάζεται με συστήματα αναγνώρισης βασισμένα σε Barcode ή RFID και ιδιαίτερα με το
προσφερόμενο σύστημα ασφαλείας μέσω RFID και τις μονάδες που ζητούνται.
Υποστηρίζει μαζική εισαγωγή χρηστών
Δυνατότητα αποστολής e-mail ή επιστολής για ενημέρωση των χρηστών για καθυστερήσεις,
άφιξη κράτησης, νέες αφίξεις, κλπ
Διατήρηση ιστορικού δανεισμού και έκδοση στατιστικών στοιχείων με ποικίλες επιλογές
Off line δανεισμός
Αυτόματη ενημέρωση βάσει των προτιμήσεων του χρήστη (SDI)
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-

Ενσωματωμένη δυνατότητα απογραφής
Αυτόματη τηλεφωνική ενημέρωση με SMS

1.2.6 Υποσύστημα Παραγγελιών
-

Διαχείριση Προμηθευτών
o

-

-

-

-

Δημιουργία αρχείου προμηθευτών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και συμπεριφοράς

Προτάσεις παραγγελιών
o

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων από τους χρήστες

o

Αξιολόγηση προτάσεων, απόδοση προτεραιοτήτων

o

Δημιουργία εγγραφών παραγγελιών με αξιοποίηση εγγραφών της βιβλιοθηκονομικής
Βάσης, εγγραφών από το αρχείο προμηθευτών ή εγγραφών με ανάκτηση από άλλες
βάσεις (Z39.50)

Διαχείριση παραγγελιών
o

Οριστικοποίηση /τοποθέτηση παραγγελίας,

o

Παραλαβή παραγγελίας (πλήρης, μερική, επανάληψη, επικοινωνία με προμηθευτή)

o

Διαχείριση ελλείψεων & καθυστερήσεων, αποστολή υπομνήσεων προς προμηθευτές,
ακύρωση παραγγελίας (ολική, μερική)

o

Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης οικονομικών υπηρεσιών

Διαχείριση προϋπολογισμού
o

Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού σε κωδικούς βάσει λογιστικού σχεδίου

o

Ενημέρωση κωδικών λογαριασμών βάσει των παραλαβών/πληρωμών (εκτέλεση
προϋπολογισμού

o

Παρακολούθηση υπολοίπων ανά κατηγορία

o

Δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπων από λογαρισμούς με μικρή απορρόφηση

o

Εκδοση λογστικών καταστάσεων και στατιστικών

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση παραγγελιών
o

Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής
ηλεκτρονικών εγγράφων παράδοσης

o

Υποστήριξη EDIFACT

παραγγελιών

και

λήψης/διαχείρισης

1.2.7 Διαχείριση συστήματος
Όλες οι λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και φιλικές ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα
πληροφορικής.
Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται με τρόπο που θα είναι δυνατόν να ανταλλαχθούν και
(επανα)χρησιμοποιηθούν από εφαρμογές και συστήματα αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου
ακολουθώντας διεθνή πρότυπα όπου αυτό είναι εφικτό.
Το σύστημα να είναι δομημένο αρχιτεκτονικά σε πολλαπλά επίπεδα και να παρέχει δυνατότητα
προσαρμογής σε καθένα από αυτά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εφαρμογών.
Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω web και να είναι απλή.
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1

Γενικά

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη της εφαρμογής επεξεργασίας, διαχείρισης και προβολής του
υλικού του ψηφιακού υλικού, καθώς και υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Δημόσιας Ιστορικής
Βιβλιοθήκης Σάμου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού.
Στο πλαίσιο αυτό θα παραμετροποιήσει τα κατάλληλα υποσυστήματα του προσφερόμενου
λογισμικού βάσει των οδηγιών της βιβλιοθήκης και των ειδικών απαιτήσεων που προκύπτουν για
κάθε κατηγορία υλικού. Ειδικότερα θα γίνει παραμετροποίηση:
-

Του τρόπου τεκμηρίωσης του υλικού με τη διαμόρφωση των κατάλληλων φορμών εργασίας
ανά κατηγορία υλικού

-

Του τρόπου διαχείρισης του υλικού (έλεγχος ορθότητας/συμβατότητας, διορθώσεις,
προσδιορισμός δικαιωμάτων χρήσης, κλπ)

-

Προβολή και εμφάνιση του υλικού (μεταδεδομένα και ψηφιακά αντίγραφα) μέσω Web και
διάθεσή του στους τελικούς χρήστες

Σε κάθε στάδιο θα ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η λειτουργική ενσωμάτωσή
τους στην εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και ευχρηστία.
Οπου απαιτείται θα διαμορφωθούν οδηγίες χρήσης.

2.2

Τεκμηρίωση Συλλογών Ιστορικού Αρχείου

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους ερευνητές και το κοινό παρουσιάζει η συλλογή τοπικών
εφημερίδων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, η οποία για ορισμένους τίτλους ξεκινάει από το 19ο αιώνα.
Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και είναι κατατεθειμένο σε
ανεπεξέργαστη ψηφιακή μορφή. Όπως είναι φυσικό, σ’ αυτή τη μορφή το υλικό δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί για έρευνα και προβολή.
Πρόθεση της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του παρόντος έργου, είναι να αξιοποιηθεί τo ψηφιοποιημένο
υλικό μέσω οπτικής αναγνώρισης των χαρακτήρων (ΟCR) και μετατροπής του σε raw ή και
επιδιορθωμένο pdf, που θα μπορεί να προβληθεί και να αξιοποιηθεί από τους χρήστες μέσω του
κατάλληλου συστήματος αναζήτησης. Όπως προαναφέρθηκε είναι επιθυμητό να αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακής βιβλιοθήκης εφόσον αυτές εξασφαλίζονται από το
λογισμικό που θα προσφερθεί για τη βιβλιοθήκη.
Το ψηφιοποιημένο υλικό περιλαμβάνει αναλυτικά:
1) Σαμιακό Βήμα, 1952-2017
διαστάσεις σελίδας: 40x27 (παλιά τεύχη), 50x35 (νέα τεύχη)
σελίδες: 21.390
2) Σαμιακή, 1955-2012
διαστάσεις σελίδας: 46x35 (παλιά τεύχη), 40x30 (νέα τεύχη)
σελίδες: 18.054
3) Ελλάς, 1946-1977
διαστάσεις σελίδας: 42x30
σελίδες: 5.952
4) Χαραυγή, 1995-2013
διαστάσεις σελίδας: 42x29
σελίδες: 11.796
Θα υποστεί επεξεργασία και θα προβληθεί υλικό για το οποίο δεν υπάρχουν απαιτήσεις ως προς τα
πνευματικά δικαιώματα, καθώς θα διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες του συστήματος με μόνη
ένδειξη ένα χαρακτηριστικό υδατογράφημα.
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Η επεξεργασία του υλικού θα περιλάβει τις ακόλουθες ενέργειες,
✓ Οπτική αναγνώριση ψηφιακών αντιγράφων (OCR) και δημιουργία ισοδύναμων PDF αρχείων
✓ Επιστημονική τεκμηρίωση τευχών σε ειδικές ψηφιακές συλλογές, σε format που θα επιλέξει η
Βιβλιοθήκη (Dublin Core ή Marc) και με διασύνδεση της εγγραφής τεκμηρίωσης με το
ψηφιακό αντίγραφό της
✓ Αναλυτική τεκμηρίωση σε επίπεδο άρθρου για επιλεγμένα, σημαντικά δημοσιεύματα
To σύστημα προβολής του ψηφιοποιημένου υλικού θα εξασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες
υπηρεσίες προς τους πολίτες/τελικούς χρήστες
✓ Πρόσβαση μέσω διαδικτύου (web access)
✓ Πολυκριτηριακή αναζήτηση
✓ Αναζήτηση πλήρους κειμένου και στο ψηφιακό αντίγραφο (συνημμένο στην εγγραφή
τεκμηρίωσης)
✓ Προβολή του ψηφιακού υλικού στο σύνολό του, επιλεκτικά και με δυνατότητα ξεφυλλίσματος
✓ Πρόσβαση μέσα από κινητά (responsive access) ταμπλέτες, κλπ
✓ Εύκολη και φιλική πρόσβαση
✓ Επεκτασιμότητα και μεταφερτότητα
✓ Συμβατότητα με εθνικούς και διεθνείς πολιτιστικούς συσσωρευτές (Europeana) με
υποστήριξη OAI-PMH (import/export)

2.3

Τεκμηρίωση και Δεικτοδότηση αρχειακού υλικού (τευχών και δημοσιεύσεων)

Η τεκμηρίωση θα γίνει σε επίπεδο δημοσίευσης, για επιλεγμένα άρθρα που θα επιλέξει η Βιβλιοθήκη.
Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν για κάθε δημοσίευση/άρθρο, περιλαμβάνουν:
✓ Τα στοιχεία του περιοδικού στο οποίο έγινε η δημοσίευση (τίτλος, τεύχος, ημερομηνία
έκδοσης, τόπος έκδοσης)
✓ Στοιχεία τοπογραφικού εντοπισμού: θέση στο Ιστορικό Αρχείο, ο ταξιθετικός ή οι ταξιθετικοί
αριθμοί των τόμων (σε περίπτωση βιβλιοδετημένου υλικού) ή των φακέλων στους οποίους
είναι ταξινομημένα.
✓ Η γλώσσα και η γραφή: γλώσσα (ελληνική, τουρκική, λατινική, ιταλική, γαλλική, αγγλική,
γερμανική, άλλη) και η γραφή (ελληνική, λατινική, άλλη)
✓ Η εσωτερική περιγραφή και το περιεχόμενο του άρθρου:
a) ο τίτλος του άρθρου/δημοσίευσης,
b) ο συγγραφέας ή συγγραφείς του άρθρου
c) η προέλευση του άρθρου σε περίπτωση αναδημοσίευσης
d) οι σελίδες του τεύχους στο οποίο περιλαμβάνεται (από – έως)
e) λέξεις-κλειδιά, ή/και θέματα ή μνημονευόμενα πρόσωπα και τόποι που αποτελούν στοιχεία
που θα επιτρέψουν στον ερευνητή να προσεγγίσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
✓ Παρατηρήσεις σχετικές με την έκδοση, βιβλιογραφία, αναφορά σε συνοδευτικό υλικό
(φωτογραφίες, χάρτες, κλπ).
✓ Σύνδεση με το ψηφιακό αντίγραφό του (PDF άρθρου αν είναι εφικτό, διαφορετικά στο PDF
του τεύχους που το περιέχει)
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Όπως αναφέρθηκε, η καταγραφή θα γίνει ακολουθώντας το format που θα επιλέξει η
βιβλιοθήκη και σύμφωνα με τα αναλυτικά πεδία που θα θεωρήσει απαραίτητα. Η Βιβλιοθήκη
θα επιλέξει ποια πεδία θα θεωρηθούν ευρετήρια και ποια από αυτά θα χαρακτηριστούν ως
καθιερωμένα ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη τυποποίηση που θα επιτρέψει ασφαλή
περιήγηση στο καταχωρημένο υλικό.
Ο ανάδοχος θα περιλάβει στην προσφορά όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες που θα συμβάλουν
στην προσαρμογή του λογισμικού στις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης και στην πλήρη
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του για τις ανάγκες του έργου (προσαρμογές, βελτιώσεις,
εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, κλπ.)

3.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFID) ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η βιβλιοθήκη στοχεύει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας
RFID για την ασφάλεια του υλικού της και για τη διευκόλυνση των λειτουργιών που στοχεύουν στην
εξυπηρέτηση των χρηστών (αυτοεξυπηρέτηση στο επίπεδο του δανεισμού και της επιστροφής του
υλικού).
Μέσω του έργου η βιβλιοθήκη αποσκοπεί στην απόκτηση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας
και εξυπηρέτησης των χρηστών με χρήση της τεχνολογίας RFID, το οποίο θα συνεργάζεται απολύτως
με το προσφερόμενο ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό
θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο:
•
•
•
•

Συσκευές προγραμματισμού και σήμανσης των ετικετών RFID (RFID tags) καθώς και
υποστήριξης της διαδικασίας δανεισμού
Ετικέτες RFID κατάλληλες για τη σήμανση του υλικού της βιβλιοθήκης
Θύρες ασφαλείας
Ολο το απαραίτητο λογισμικό για τη λειτουργία των μονάδων και τη συνεργασία με το ILS.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του Λογισμικού Αυτοματοποίησης και των υποσυστημάτων του,
καθώς και του Συστήματος σήμανσης και ασφάλειας του υλικού μέσω τεχνολογίας RFID και των
μονάδων που το αποτελούν περιλαμβάνονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης που ακολουθούν. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να τεκμηριώσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες του
συστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρει, τόσο ως προς τις ζητούμενες δυνατότητες, όσο και
ως προς πρόσθετες ιδιότητες που συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση του έργου. Η μη
ικανοποίηση υποχρεωτικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων, όπως δηλώνονται στους πίνακες,
αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς

4.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1
Μετάπτωση βιβλιογραφικών Δεδομένων και Βάσεων Πληροφοριών από το ΑΒΕΚΤ στο
προσφερόμενο σύστημα
Ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει τη μετατροπή (conversion) και μετάπτωση (migration) του
συνόλου των βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών και Βάσεων Δεδομένων που έχει αναπτύξει η Βιβλιοθήκη
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από το υπάρχον σύστημα ABEKT στο νέο σύστημα που προσφέρει, τηρουμένων όλων των κανόνων
και επιλογών που ισχύουν, χωρίς απώλεια δεδομένων, τόσο ως προς τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα,
όσο και ως προς τα διαχειριστικά (δανεισμός, παραγγελίες, περιοδικά), καθώς και τα ιστορικά,
καταγεγραμμένα στοιχεία, ώστε να μην συμβεί καμμιά διακοπή στη διαχρονική παρακολούθηση
αυτών.
Καλείται επίσης να μεταφέρει την υπάρχουσα παραμετροποίηση και να εξασφαλίσει τουλάχιστον το
αυτό επίπεδο λειτουργικότητας με το παρόν σύστημα, ιδίως σε πρώτο στάδιο, επίπεδο που ασφαλώς
θα βελτιωθεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου συστήματος, βάσει των αναλυτικών τεχνικών
προδιαγραφών που ακολουθούν.
Τέλος, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο
διαλειτουργικότητας με τα Συστήματα Διαχείρισης και Προβολής του Ιστορικού Αρχείου,
προκειμένου να είναι εφικτή η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αξιοποίησης όλων
των πολιτιστικών πόρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σάμου. Με τον τρόπο αυτό ο τελικός
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης πληροφόρησης λαμβάνοντας δεδομένα από όλες τις
εφαρμογές ως απάντηση σε μια αναζήτησή του ή σε μια ηλεκτρονική περιήγηση στους πολιτιστικούς
πόρους της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σάμου.
4.2

Σήμανση του υλικού με ετικέτες RFID

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση σήμανσης του υλικού της βιβλιοθήκης με ετικέτες
ραδιοσυχνοτήτων (RFID tags). H σήμανση θα αφορά υλικό της βιβλιοθήκης το οποίο είναι
καταλογογραφημένο και οι αντίστοιχες βιβλιογραφικές εγγραφές έχουν μεταφερθεί στο λογισμικό
βιβλιοθήκης που προσφέρεται. Η σήμανση μη καταλογογραφημένου υλικού θα γίνει στο στάδιο της
καταλογογράφησης (σταδιακά με το ρυθμός εξέλιξης της αναδρομικής καταλογογράφησης).
Η σήμανση θα γίνει σύμφωνα με το DataModel ISO 28560 (Danish Data Model) και θα περιλάβει
τουλάχιστον τον κωδικό της βιβλιοθήκης (ISIL code) το μοναδικό κωδικό του τεκμηρίου (item id –
barcode) και την ένδειξη ασφαλείας (AFI ή EAS). Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στη σήμανση και
όποιες άλλες πληροφορίες θεωρήσει σκόπιμες η βιβλιοθήκη, ακολουθώντας πάντα το επιλεγμένο Data
Model.
Η εταιρεία θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου ιδιόκτητο κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό που θα
πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά. Σκόπιμο είναι να χρησιμοποιηθούν κινητές μονάδες σήμανσης, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά βιβλίων από και προς τα ράφια.
Για τη σήμανση του υλικού θα ασχοληθούν έμπειροι βιβλιοθηκονόμοι που έχουν συμμετάσχει σε
ανάλογες εργασίες.
Θα γίνει προγραμματισμός και επικόλληση σε 40.000 τεκμήρια της βιβλιοθήκης και του Ιστορικού
Αρχείου.
4.3
Επεξεργασία Ψηφιοποιημένου Υλικού
Κειμένου

και επεξεργασία Οπτικής Αναγνώρισης

Η επεξεργασία επιδιόρθωσης που θα πραγματοποιηθεί στο ψηφιακό υποκατάστατο που θα
προκύψει απευθείας από το σαρωτή θα είναι η ελάχιστη δυνατή και θα είναι προς την κατεύθυνση
της επίτευξης της μέγιστης δυνατής ομοιότητας με το πρωτότυπο τεκμήριο. Το εξειδικευμένο
λογισμικό του σαρωτή μπορεί να εκτελέσει συμπληρωματικές εργασίες όπως:
•
•
•
•

Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν καλύτερα στο πρωτότυπο.
Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο
Αλλαγή προσανατολισμού
Περιορισμός της κύρτωσης λόγω της βιβλιοδεσίας
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•
•
•
•
•

Σύστημα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα
Despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες)
Καθαρισμός εντύπου από σκουρότητα, κιτρίνισμα κλπ.
Deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας)
Cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια κλπ.)

Σε ορισμένες Συλλογές, για λόγους ασφαλείας και διαφύλαξης της ιδιοκτησίας, θα τοποθετηθεί
υδατογράφημα στο αρχικό ψηφιακό αντίγραφο (tiff), το οποίο θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή.
Βασική αρχή για την τεκμηρίωση και στη συνέχεια για την εξαγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας είναι
η σύνδεση των ψηφιοποιημένων λήψεων κάθε εγγράφου με το αντίστοιχο «ατομικό» αρχείο
μεταδεδομένων που το συνοδεύει. Αυτό σημαίνει ότι με τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης
πληροφορίας, ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές λήψεις κάθε
εγγράφου.
Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα βασίζονται σε
πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και ευρέως διαδεδομένες μορφές
αρχείων (PDF,TIFF,JPEG, JPEG-2000, κ.α.) ενώ τα μεταδεδομένα που θα καταχωρηθούν στο στάδιο
της τεκμηρίωσης (βλέπε ανωτέρω κεφ. 3.2.7) θα βασίζονται στα κατάλληλα διεθνή πρότυπα
καταγραφής μεταδεδομένων (Marc, Dublin core. CIDOC-CRM, κλπ).
Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο θα δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δύο εκδοχές του:
μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο (αρχείο προβολής) και μια εικόνα σε
σμίκρυνση (αρχεία προεπισκόπησης). Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να αποθηκεύεται σε
μορφή TIFF, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG, PNG ή PDF και οι
σμικρύνσεις σε JPEG ή GIF, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων.

4.4

Τεκμηρίωση ψηφιακών εγγραφών

Οπως προαναφέρθηκε η Βιβλιοθήκη διαθέτει υλικό από δωρεές κυρίως, το οποίο δεν έχει καταγραφεί
και δεν έχει υποστεί βιβλιογραφική επεξεργασία.
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού αυτού και η ταξινόμησή
του, ώστε να ενταχθεί στη συνέχεια στο διαθέσιμο υλικό της βιβλιοθήκης με κατάλληλη ταξιθέτηση
και τα μεταδεδομένα περιγραφής του να δημοσιεύονται στο δημόσιο κατάλογο (WebOPAC) προς
ενημέρωση των χρηστών. Παράλληλα το νέο υλικό θα είναι διαθέσιμο για δανεισμό, διαδανεισμό και
γενικά για όλες τις συναλλαγές της βιβλιοθήκης με το κοινό της.
Η καταλογογράφηση του υλικού είναι επιθυμητό να γίνει στο αυτοματοποιημένο σύστημα της
βιβλιοθήκης το οποίο θα προσφερθεί.
Η εργασία θα πρέπει να γίνει από έμπειρους βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν
προϋπηρεσία στο λογισμικό αυτοματοποίησης (προσφερόμενο σύστημα), η οποία θα αποδεικνύεται
από τα βιογραφικά που θα κατατεθούν με την προσφορά.
Η εργασία θα γίνει στο χώρο της βιβλιοθήκης με εξοπλισμό που θα διαθέσει ο ανάδοχος.
Η καταλογογράφηση θα ακολουθήσει του AACR2 rev. στο δεύτερο επίπεδο καταλογογράφησης και η
ταξινόμηση θα γίνει με βάση το δεκαδικό σύστημα Dewey εκδ. 23.
Η καταχώρηση θα γίνει με βάση το format Unimarc που ακολουθεί η βιβλιοθήκη.
Η επεξεργασία του υλικού θα λάβει υπόψη της τον υπάρχοντα κατάλογο (Βιβλιογραφική βάση). Σε
περίπτωση που ένα τεκμήριο υπάρχει ήδη στον κατάλογο και ταυτίζεται, δημιουργείται εγγραφή
αντιτύπου. Αν υπάρχει διαφοροποίηση σε μέρος των μεταδεδομένων (έκδοση, έτος έκδοσης, κλπ)
δημιουργείται νέα εγγραφή με τη διαδικασία copy cataloguing.
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Αν πρόκειται για νέα εγγραφή γίνεται περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση, αξιοποιώντας τα
αρχεία καθιερωμένων της βιβλιοθήκης ή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ή της βιβλιοθήκης
του Κογκρέσου (LCSH).
Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας γίνεται η σήμανση του τεκμηρίου με
RFID ετικέτα, μέσω της οποίας αποδίδεται μοναδικός αριθμός (id).
O αριθμός των τεκμηρίων που θα δοθούν για βιβλιοθηκονομική επεξεργασία (περιγραφική και
θεματική καταλογογράφηση) ανέρχεται σε 8.000.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Για την υποστήριξη των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η
προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού.
-

-

-

Ενας (1) εξυπηρετητής (tower server) πρόσφατης ανακοίνωσης, επώνυμου κατασκευαστή με
όλα τα μέρη του από τον ίδιο. Επεξεργαστής 8 πυρήνων, συχνότητας >= 2,10 GHz, RAM 32 GB,
4 x HDSAS, 1200 GB έκαστος σε διάταξη RAID.
Τέσσερις (4) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop PC’s), επώνυμοι, πρόσφατης αναγγελίας με
τουλάχιστον 6πύρηνο επεξεργαστή συχνότητας >= 3,7 GHz, RAM DDR 16 GB, HD >= 500GB
Ένα (1) σύστημα αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων (NAS) με SAS/SATA controller,
ενσωματωμένες κάρτες δικτύου 1 GB με RJ45 connector, RAID controller, μνήμη DDR3 SDRAM
>=4GB, και δυνατότητα να περιλάβει 8 δίσκους. Προσφέρεται με 4 δίσκους συνολικής
χωρητικότητας 2 ΤΒ.
Ένα (1) έγχρωμο, laser εκτυπωτή δικτύου με μνήμη >= 128 ΜΒ, και
Ένα (1) UPS για τον server, online, 6KVA τουλάχιστον

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου εξοπλισμού περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους
πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών, στο Παράρτημα ΙΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Α.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Πίνακας 1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ALL WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
A/A

1

2.

3.

4.

5.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τα
προτεινόμενα
λογισμικά/
συστήματα, που θα αξιοποιηθούν για
την ανάπτυξη και διαχείριση των
εφαρμογών πρέπει να είναι έτοιμα,
δοκιμασμένα
σε
απαιτητικά
περιβάλλοντα (όχι ανάπτυξη) και να
ενσωματώνουν σύγχρονες και ώριμες
τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού
(software)
πληροφοριακών
συστημάτων.
Δεν
πρέπει
να
διατίθενται με μίσθωση (ετήσια ή
περιοδική χρέωση). Κατ’ αυτή την
έννοια δεν θα πρέπει η συντήρηση
μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης
να είναι υποχρεωτική και να
επηρεάζει τη λειτουργικότητα του
συστήματος .
Να δοθεί κατάλογος βιβλιοθηκών
(Ακαδημαϊκές ή μη), στις οποίες έχει
εγκαταστήσει ο υποψήφιος ανάδοχος
το προσφερόμενο σύστημα, με
ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρόσβασης
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες
εγκαταστάσεις του προσφερόμενου
λογισμικού
στην
Ελλάδα
και
τουλάχιστον
τρεις
περιπτώσεις
συνολικής μετάπτωσης (όλα τα
υποσυστήματα
και
βάσεις
δεδομένων) σ’ αυτό, ανεξάρτητα από
το σύστημα προέλευσης. Η έννοια της
ανεξάρτητης εγκατάστασης αφορά
αυτοτελή εγκατάσταση, ανεξάρτητα
από τον αριθμό βιβλιοθηκών (του
ίδιου
ή
άλλου
φορέα)
που
υποστηρίζονται.
Το σύστημα να είναι Web based, να
στηρίζεται
σε
σχεσιακή
βάση
δεδομένων
και
να
παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης από τους
πλέον εν χρήσει browsers
Πλήρης υποστήριξη του πρωτοκόλλου
Ζ39.50 (send/receive)
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6
7.
8.
9.
10..
11.

12

13.

14.

15.

16.
17

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου OAIPMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting)
Υποστήριξη Open URL (0.1 & 1.0)
Υποστήριξη DOI (Digital Object
Identifier)
Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP2
Να δηλωθεί η υποστήριξη άλλων
πρωτοκόλλων αν υπάρχει
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
συνεργασία και διαλειτουργικότητα των
συστημάτων που θα προσφερθούν, έτσι
ώστε ο τελικός χρήστης να έχει τη
δυνατότητα να λάβει ολοκληρωμένη
πληροφόρηση από όλες τις εφαρμογές
που θα αναπτυχθούν. Να τεκμηριωθεί
με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί η
δυνατότητα αυτή.
Η ενοποιημένη πληροφόρηση θα
εξασφαλίζει πρόσβαση στα επί μέρους
δεδομένα on line/real time. Αυτό
σημαίνει ότι κάθε πληροφορία που
εισάγεται σε οποιοδήποτε από τα
προσφερόμενα
συστήματα
και
εφαρμογές, θα είναι άμεσα διαθέσιμη
στο χρήστη ο οποίος επιθυμεί
πληροφόρηση από το σύνολο των
εφαρμογών.
Δυνατότητα
δημιουργίας
και
υποστήριξης περισσοτέρων από μιας
Βάσεων Δεδομένων με ίδιο η
διαφορετικό εσωτερικό format
Υποστήριξη των formats Marc21,
Unimarc (βιβλιοθηκονομικά), Dublin
Core, ISAD, ESE (Αρχειακά –
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες). Να δοθεί
αναλυτικός κατάλογος με τα formats
που υποστηρίζει το προσφερόμενο
σύστημα.
Το σύστημα θα διατηρεί πολλαπλούς
δείκτες
για
μοναδικές
βάσεις
δεδομένων όπως και μοναδικούς
δείκτες
για
πολλαπλές
βάσεις
δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα
εξασφαλίζεται ταυτόχρονη αναζήτηση
σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων
Δυνατότητα
ενοποιημένης
παρουσίασης του υλικού στο Δημόσια
Κατάλογο ( WebOPAC)
Να κάνει εισαγωγή - εξαγωγή αρχείων
σε ISO2709 (μαζική ή κατ’ επιλογή,
βάσει κριτηρίων, εισαγωγή και
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NAI
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ΝΑΙ
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

εξαγωγή εγγραφών)
Υποστήριξη του UTF8 (Unicode)με
πλήρη κωδικοποίηση και υποστήριξη
του
ελληνικού
αλφαβήτου,
κεφαλαία/πεζά, τονούμενα ή μη, σε
όλες
τις
λειτουργίες
(καταλογογράφηση,
ευρετηρίαση,
αναζήτηση και εμφάνιση)
Το Σύστημα παρέχει εκτεταμένες
δυνατότητες
καταλογογράφησης
(κάθε
κατηγορίαs
υλικού)
με
λειτουργίες καθιερωμένων αρχείων
Το
σύστημα
περιλαμβάνει
υποσύστημα WebOpac με λειτουργίες
Web 2.0.
Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον
επικοινωνίας τόσο για τον τελικό
χρήστη (WebOPAC) όσο και για το
προσωπικό
της
βιβλιοθήκης
(καταλογογράφηση,
δανεισμός,
περιοδικά και παραγγελίες)
Παροχή βοήθειας σε κάθε βήμα on
line, τόσο για τους τελικούς χρήστες
όσο και για το προσωπικό της
βιβλιοθήκης
Πολυγλωσσικό
(multilingual)
περιβάλλον με δυνατότητα επιλογής
από το χρήστη της γλώσσας
επικοινωνίας.
Παράδοση
με
υποστήριξη
τουλάχιστον
της
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Η επιλογή από το χρήστη μιας
γλώσσας θα τον μεταφέρει στο
συγκεκριμένο περιβάλλον για όλες τις
λειτουργίες του συστήματος.
Το σύστημα να παρέχει δυνατότητα
προσωποποίησης των διαδικασιών
αναζήτησης και δανεισμού (patron
functions)
Το σύστημα να παρέχει δανεισμό και
διαχείριση χρηστών
Το σύστημα να παρέχει διαχείριση
περιοδικών εκδόσεων για περιοδικά
και εφημερίδες
Το σύστημα παρέχει δυνατότητα
προσαρμογής στις απαιτήσεις της
βιβλιοθήκης (παραμετροποίηση) με
διαφοροποίηση ανά Συλλογή αν το
επιθυμεί η βιβλιοθήκη.
Το σύστημα να παρέχει δυνατότητα
χειρισμού παραρτημάτων, μελών,
κατηγοριών μελών, τεκμηρίων.
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30
31.

32.

33

34

35

36

37

38

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
Το σύστημα εξασφαλίζει πρόσβαση
από έξυπνα κινητά, PDA’s, κλπ με
προσαρμογή interface (responsive)
Το
σύστημα
υποστηρίζει
το
ΝΑΙ
πρωτόκολλο W3C (Web Content
Accessibility Guidelines του W3C).
Συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία GDPR - General Data Protection Regulation
Όλα τα προσφερόμενα λογισμικά
ΝΑΙ
συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν περιορισμένη πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη
(π.χ. αρχείο αναγνωστών), όπου
αυτό απαιτείται
Θα
διαθέτουν
πιστοποιημένη
ΝΑΙ
πρόσβαση
για
αλλαγές
από
κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα
στα προσωπικά δεδομένα χρηστών.
Η διαβάθμιση της πρόσβασης στα
ΝΑΙ
προσωπικά δεδομένα των χρηστών
γίνεται
μέσω
προβλεπόμενων,
κατάλληλων ρυθμίσεων, όπως:
o

Ελεγχος ιδιωτικότητας (privacy
control). Τροποποίηση χαρακτηριστικών πρόσβασης μόνο από
κατάλληλα
εξουσιοδοτημένα
άτομα

o

Απόκρυψη
δεδομένων
(no
display). Κατάλληλος χαρακτηρισμός δεδομένων που δεν πρέπει
να εμφανίζονται

o

Καθορισμός
απαγορεύσεων/
περιορισμών πρόσβασης στο
στάδιο
της
αρχικής
παραμετροποίησης (initialization)

Εξασφαλίζεται η διαβάθμιση στη
λειτουργία εξαγωγής, μεταβολής ή
διαγραφής προσωπικών δεδομένων
των χρηστών
Παρέχεται ασφάλεια στην απόδοση
κωδικών πρόσβασης (passwords)
στο σύστημα τόσο για
το
προσωπικό (βιβλιοθηκονόμοι) όσο
και για τους χρήστες – αναγνώστες.
Διαβαθμισμένη έκδοση στατιστικών
στοιχείων και εκτυπώσεων κάθε
μορφής
που
περιλαμβάνουν
προσωπικά δεδομένα
Οι ανωτέρω επισημάνσεις σχετικά
με την Οδηγία GDPR αφορούν την
ελάχιστη υποχρέωση από την
πλευρά
του
προσφερόμενου
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Πίνακας 2
A/A

1.

2.
3.

Πίνακας 3
A/A
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

συστήματος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
θα
πρέπει
να
τεκμηριώσουν
αναλυτικά, σε κάθε υποσύστημα ή
λειτουργία που αφορά τη διαχείριση
προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο
που το προσφερόμενο σύστημα
εξασφαλίζει
την
τήρηση
της
Οδηγίας.
Το σύστημα θα προσφερθεί με
τουλάχιστον 5 άδειες για το
προσωπικό
(staff
users)
και
απεριόριστες άδειες για χρήστες
web (webOpac)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

To
σύστημα
να
μπορεί
να
εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό
υπολογιστή με οποιοδήποτε σύγχρονο
λειτουργικό σύστημα Linux, Unix,
Windows server και περιβάλλον
εικονικών μηχανών (Virtual machines,
Cloud)
Να μπορεί να τρέξει πάνω σε
οποιοδήποτε δίκτυο TCP-IP
Οι λειτουργίες και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων
του συστήματος βασίζονται σε
πρότυπα συμβατά με τις σύγχρονες
τεχνολογίες δικτύωσης (World Wide
Web technologies) -- XHTML, CSS και
Javascript. Να δοθούν αναλυτικά
στοιχεία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το
σύστημα
να
παρέχει
τη
δυνατότητα
της δημιουργίας και
εκτύπωσης στατιστικών δεδομένων
μέσα από την διαχείριση στατιστικών
αναφορών για όλες τις λειτουργίες
του.
• Κατάλογος (Catalogue).
• Κυκλοφορία
υλικού
(Circulation).
• Μέλη (Borrowers), κ.ά.
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2

3

4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Εκτός από τυπικά στατιστικά reports
το σύστημα θα πρέπει να παρέχει
εύκολο
τρόπο
έκδοσης
νέων
καταστάσεων, βάσει ειδικών αναγκών
και επιλογών της βιβλιοθήκης
Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητα
εξαγωγής στατιστικών δεδομένων σε
format
διαχειρίσιμο από άλλα
λογισμικά (excel, κλπ)
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα του
συστήματος να εξασφαλίζει την
προβολή στατιστικών δεδομένων με
εποπτικό τρόπο (bare charts, pie
charts) μέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση
θα
μπορεί να είναι γενική (σε
επιλεγμένα
δεδομένα,
ή
βάσει
εξουσιοδοτήσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιθυμητό

Πίνακας 4
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ALL WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση ο
κατασκευαστής και η προέλευση

NAI

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Α.1
Α.2
Α.3

Α.4.
Α.5

Α.6
A.7
Α.8

Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως τη
διάταξη UNIMARC για βιβλιογραφικά
δεδομένα.
Πλήρης παραμετρικότητα στον ορισμό
των πεδίων των βάσεων που θα
αναπτυχθούν.
Το
σύστημα
υποστηρίζει
τη
δυνατότητα προσδιορισμού τοπικών
πεδίων 9XX και X9X (το 490
εξαιρείται).
Το σύστημα υποστηρίζει το πρότυπο
MARC21/Η, ANSI/NISO Z39.71 for
Holdings.
Το σύστημα παρέχει εύκολο και φιλικό
τρόπο
πρωτότυπης
καταλογογράφησης με τη χρήση
προσχεδιασμένων,
παραμετρικά
οριζόμενων φορμών.
Το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία
όλων των πεδίων της MARC εγγραφής.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον ορισμό
ευρετηρίων
Το σύστημα παρέχει δυνατότητα
δυναμικής προσθαφαίρεσης πεδίων και
υποπεδίων κατά τη δημιουργία μιας
εγγραφής.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α.9

Το σύστημα υποστηρίζει δυνατότητα
συγχώνευσης εγγραφών.

ΝΑΙ

Α.10

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα
σύνδεσης
μίας
βιβλιογραφικής
εγγραφής με αρχεία που έχουν
δημιουργηθεί με τη χρήση εξωτερικών
εφαρμογών (αρχεία word, αρχεία
εικόνων, αρχεία pdf κ.λπ.) .
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα
σύνδεσης
μιας
βιβλιογραφικής
εγγραφής
με
ιστοσελίδες
του
διαδικτύου από το υποσύστημα της
καταλογογράφησης.
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα
αυτόματου ελέγχου και ενημέρωσης
των URL του πεδίου 856.
Διαχείριση
των
διαθέσιμων
ηλεκτρονικών μέσων (περιγραφική
καταλογογράφηση κατά περίπτωση,
σύνδεση με ψηφιακό αντίγραφο- url)
Άμεση εισαγωγή στοιχείων με χρήση
του πρωτοκόλλου Ζ39.50
και
αυτόματη μετατροπή format (από
Marc21 σε Unimarc, βάσει επιλεγμένου
patern). Διαδικασία conversion on the
fly
Δυνατότητα προσδιορισμού από τη
βιβλιοθήκη των κανόνων εισαγωγής
και
εξαγωγής
δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων
των
XML,
MarcXML, DCXML & CSV. Να
αναφερθούν πρόσθετες δυνατότητες
Το σύστημα να υποστηρίζει διάφορες
όψεις εμφάνισης μίας εγγραφής
(συνοπτική, ISBD, αναλυτική, κλπ)
Υποστήριξη επιλογών περιεχομένου
από λίστες περιορισμένης έκτασης
(drop down lists)
Το
σύστημα
παρέχει
επιλογές
διαχείρισης τεκμηρίων
Το σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση
εγγραφών
(απλή,
συνδυαστική,
προχωρημένη, κ.ά.) μέσα από το
υποσύστημα καταλογογράφησης
Το σύστημα καταγράφει τις διαδοχικές
ενημερώσεις (ημερομηνία)
Εξασφαλίζει την καταχώρηση των
στοιχείων
(κωδικών)
των
βιβλιοθηκονόμων που δημιουργούν ή
ενημερώνουν εγγραφές, ώστε να
παρακολουθείται το ιστορικό των
επεμβάσεων

ΝΑΙ

Α.11

Α.12
A.13

A14

A.15

Α.16
Α17
A.18
A.19

A.20
Α21
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

20PROC006782283 2020-05-28
A/A

Α.22
A23

Β.1
Β.2

Β.3

Β.4

Β.5
Β.6
Γ.1

Γ.2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλα τα υποχρεωτικά πεδία/υποπεδία
των
βιβλιογραφικών
εγγραφών
ανταποκρίνονται στις λειτουργίες τους
To σύστημα υποστηρίζει κανόνες
καταλογογράφησης
βάσει
του
προτύπου RDA (Resource Description
and Access)
B. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ

ΝΑΙ

Υποστήριξη καθιερωμένων αρχείων
χωρίς περιορισμό στα πεδία που
μπορούν να δηλωθούν ως καθιερωμένα
Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως τη
διάταξη Unimarc
για δεδομένα
καθιερωμένων όρων καθώς και τις
ενημερώσεις αυτής.
Το σύστημα είναι σύμφωνο με το
πρότυπο ANSI Z39.19 (Guidelines for
the
Construction,
Format,
and
Management of Monolingual Controlled
Vocabularies)
στο
υποσύστημα
έλεγχου καθιέρωσης.
Το υποσύστημα έλεγχου καθιέρωσης
μπορεί να δημιουργεί αναφορές τύπου
“ΒΛΕΠΕ” και “ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ” από τις
καθιερωμένες εγγραφές, ώστε οι
χρήστες του δημόσιου καταλόγου να
παραπέμπονται σε άλλους όρους
Όλα τα υποχρεωτικά πεδία/υποπεδία
των
καθιερωμένων
εγγραφών
ανταποκρίνονται στις λειτουργίες τους
Αναζήτηση καθιερωμένων
Γ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

Υποσύστημα δανεισμού που καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις μιας βιβλιοθήκης,
όπως:
•
Δανεισμούς
•
Επιστροφές
•
Κρατήσεις
•
Ανανεώσεις
•
Διαχείριση Χρηστών
•
Διαχείριση Συλλογών
•
Ημερολόγιο λειτουργίας
•
Παρακολούθηση
λογαριασμού χρηστών
•
Στατιστικά Δανεισμού
•
Υποστήριξη διαχείρισης με
τεχνολογία RFiD
To σύστημα διαθέτει παραμετρικότητα
και επιτρέπει στη βιβλιοθήκη να
διαμορφώσει τους κανόνες δανεισμού
σύμφωνα με την πολιτική της

ΝΑΙ
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NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Γ.3

Γ.4

Γ.5
Γ.6
Γ.7

Γ.8
Γ.9

Δ.1

Δ.2

Δ.3
Δ.4
Δ.5

E.1
E.2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το
σύστημα
επιτρέπει
τη
διαφοροποίηση
των
κανόνων
δανεισμού σε σχέση με τις κατηγορίες
υλικού
Το
σύστημα
επιτρέπει
τη
διαφοροποίηση
των
κανόνων
δανεισμού σε σχέση με τις κατηγορίες
των χρηστών
Το σύστημα επιτρέπει την επιβολή
προστίμων
και
τη
διαδικασία
είσπραξης αυτών
Το σύστημα μπλοκάρει τον χρήστη
όταν έχει υπερβεί κάποιον από τους
κανόνες δανεισμού
Ολες οι διαχειριστικές διαδικασίες του
δανεισμού (δανεισμός, επιστροφή,
κράτηση) διενεργούνται σε πλήρη
συνεργασία με το σύστημα ασφαλείας
RFID και τις κατάλληλες μονάδες του
για την υποστήριξη του δανεισμού
Εκδοση
αποδείξεων,
ειδοποίηση
καθυστερήσεων, κλπ με έντυπα ή
ηλεκτρονικά μέσα (SMS, e-mail)
Εκδοση στατιστικών παρακολούθησης
με ποικίλες επιλογές προσδιοριζόμενες
από το χρήστη
Δ. ΧΡΗΣΤΕΣ

ΝΑΙ

Διαχείριση κατηγοριών χρηστών και
αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων βάσει
της
πολιτικής
δανεισμού
της
βιβλιοθήκης
Δημιουργία profile χρήστη με όλα τα
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει
θεσπίσει η βιβλιοθήκη ακολουθώντας
την Οδηγία Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR)
Αναζήτηση Μέλους με διάφορα
κριτήρια
Δυνατότητα
διαγραφής
μελών,
προσθήκης, διόρθωσης
Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής νέων
μελών μέσω ηλεκτρονικού αρχείου
(π.χ. νέοι φοιτητές με αρχείο από τις
γραμματείες)
Ε. OPAC (Online Access Catalogue)

ΝΑΙ

Δυνατότητα παραμετροποίησης της
εμφάνισης από τη βιβλιοθήκη
Δυνατότητα διαφοροποίησης
της
εμφάνισης ανά συλλογή ή διακριτή
Βάση Δεδομένων

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13

E.14

E.15

E.16
E.17
E.18

Ε.19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υποστήριξη απλών και σύνθετων
αναζητήσεων
Υποστήριξη αναζήτησης τύπου browse
Υποστήριξη σύνθετων αναζητήσεων
με κανόνες της άλγεβρας Bool
Αναζητήσεις με λογική Fuzzy
Faceted Search
Συναφείς αναζητήσεις (you may also
like)
Δένδρα αναζήτησης (προκαθορισμένα)
για καθοδηγούμενες αναζητήσεις
Αναζήτηση μη βιβλιογραφικών βάσεων
δεδομένων (διαφορετικά formats)
Σύνδεση με πηγές Web είτε άμεσα είτε
μέσω Connectors (π.χ. Wikipedia,
Amazon, Google Books, κλπ)
Υπηρεσίες εμπλουτισμού περιεχομένου
Εμφάνιση
ψηφιακού
υλικού
συνδεδεμένου με την εγγραφή και
δυνατότητα αξιοποίησής του μέσω
κατάλληλων
βοηθητικών
προγραμμάτων (viewers, PDF reader,
audio & video player, κλπ) σε
συνάρτηση με το συνδεδεμένο υλικό
Υποστήριξη λειτουργιών διαδραστικής
συμμετοχής χρηστών (Web 2.0), όπως:
• Προσθήκη κριτικών & σχολίων
• Tagging
• Προσθήκη αξιολογήσεων
Που θα εμφανίζονται στο Δημόσιο
Κατάλογο μετά από έλεγχο και έγκριση
της βιβλιοθήκης
Δυνατότητα αποστολής νέων
• με RSS
• e-mail
• SMS
μαζικά ή μεμονωμένα
Δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη
και
αναζήτησης
μέσω έξυπνων
κινητών, ipads, κλπ.
Δυνατότητα αυτό-εγγραφής χρήστη
Παροχή εξελειγμένων δυνατοτήτων
στους χρήστες (patron functions),
όπως:
• SDI
• Έλεγχος λογαριασμού
• Κρατήσεις, κλπ
Το σύστημα εξασφαλίζει επικοινωνία
και
εξαγωγή
βιβλιογραφικών
αναφορών σε ειδικές εφαρμογές όπως
• EndNote (RIS format),
• RefWorks (επίσης RIS), και
• Zotero (format COinS)
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΣΤ.1

ΣΤ.2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΤ. ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ
Το σύστημα να υποστηρίζει τις
παρακάτω λειτουργίες: α) αναζήτηση
υλικού
υπό
παραγγελία,
β)
παραγγελίες,
γ)υπομνήσεις,
δ)
ακύρωση παραγγελιών, ε) επεξεργασία
αφιχθέντος υλικού, ζ) πληρωμές, η)
δρομολόγηση υλικού, θ) παραγωγή
στατιστικών αναφορών. Ειδικότερα
Το
σύστημα
δημιουργεί
και
διαχειρίζεται Αρχείο Προμηθευτών με
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και
συμπεριφοράς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤ.3

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων
αγορών από τους χρήστες

ΝΑΙ

ΣΤ.4

Αξιολόγηση προτάσεων από τη
βιβλιοθήκη, απόδοση προτεραιοτήτων

ΝΑΙ

ΣΤ.5

Δημιουργία εγγραφών παραγγελιών με
αξιοποίηση
εγγραφών
της
βιβλιοθηκονομικής Βάσης, εγγραφών
από το αρχείο προμηθευτών ή
εγγραφών με ανάκτηση από άλλες
βάσεις (Z39.50)
Οριστικοποίηση
/τοποθέτηση
παραγγελίας
Παραλαβή
παραγγελίας
(πλήρης,
μερική, επανάληψη, επικοινωνία με
προμηθευτή)
Διαχείριση παραγγελιών: ελλείψεων &
καθυστερήσεων,
αποστολή
υπομνήσεων
προς
προμηθευτές,
ακύρωση παραγγελίας (ολική, μερική)

ΝΑΙ

ΣΤ.9

Διαχείριση προϋπολογισμού:
Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού
σε κωδικούς βάσει λογιστικού σχεδίου

ΝΑΙ

ΣΤ.10

Ενημέρωση κωδικών λογαριασμών
βάσει των παραλαβών/πληρωμών
(εκτέλεση προϋπολογισμού

ΝΑΙ

ΣΤ.11

Παρακολούθηση
κατηγορία

ανά

ΝΑΙ

ΣΤ.12

Δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπων
από
λογαριασμούς
με
μικρή
απορρόφηση

ΝΑΙ

ΣΤ.13

Εκδοση λογιστικών καταστάσεων και
στατιστικών

ΝΑΙ

ΣΤ.14

Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής
παραγγελιών και λήψης/διαχείρισης
ηλεκτρονικών εγγράφων παράδοσης

ΝΑΙ

ΣΤ.15

Υποστήριξη του προτύπου EDIFACT

ΣΤ.6
ΣΤ.7
ΣΤ.8

υπολοίπων

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επιθυμητό
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ζ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ζ.1

Ζ.2
Ζ.3

Ζ.4
Ζ.5
Ζ.6
Ζ.7

Ζ.8
Ζ.9
Ζ.10

Η.1
Η.2
Η.3
Η.4
Η.5
Η.6
Η.7
Η.8

Διαχείριση συνδρομών σε συνεργασία
με το υποσύστημα παραγγελιών
(προμηθευτές/εκδότες,
οικονομική
παρακολούθηση)
Διαμόρφωση αλγορίθμου παραλαβής
τεχνών με βάση τη συχνότητα
κυκλοφορίας (περιοδικότητα)
Υποστήριξη περιοδικών εκδόσεων με
ακανόνιστη
έκδοση
καθώς
και
συμπληρωμάτων, έκτακτων τευχών,
κλπ
Παραλαβή τευχών με απλή ενημέρωση
του αναμενόμενου τεύχους
Παρακολούθηση καθυστερήσεων και
έκδοση επιστολών/ειδοποιήσεων προς
τους εκδότες (γραπτή/ηλεκτρονική)
Παρακολούθηση ελλείψεων και έκδοση
επιστολών/ειδοποιήσεων προς τους
εκδότες (γραπτή/ηλεκτρονική)
Παρακολούθηση της κατάστασης των
τευχών μιας περιοδικής έκδοσης,
ειδοποίηση
για
βιβλιοδεσία,
παρακολούθηση
αποστολής
και
παραλαβής από το βιβλιοδέτη
Καταλογογράφηση
περιοδικών
εκδόσεων βάσει Unimarc format &
Marc for Holdings
Διαθεσιμότητα εγγραφών περιοδικών
εκδόσεων στην αναζήτηση μέσω
WebOPAC
Προσαρμογή της εμφάνισης των
περιοδικών εκδόσεων (εγγραφής και
τευχών ή τόμων) χρονολογικά,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
βιβλιοθήκης
Η. ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Tools)

ΝΑΙ

Δημιουργία αυτοκόλλητων ετικετών
ράχης (ταξιθετηση)
Δημιουργία καρτών μελών
Ημερολόγιο επεξεργασίας γεγονότων
Οργάνωση και διαχείριση εγγραφών
MARC για εισαγωγή
Μαζική εξαγωγή βιβλιογραφικών
δεδομένων και δεδομένων αντιτύπων
Μαζική
εισαγωγή
μελών
και
δημιουργία αρχείου μελών
Σύστημα Απογραφής Υλικού
Σύστημα ελέγχου ασφαλείας (Security
Management)
με
πλήρες
και
αποτελεσματικό
σύστημα

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
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Η.9

Θ.1
Θ.2
Θ.3
Θ.4
Θ.5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

εξουσιοδοτήσεων για:
• έλεγχο της πρόσβασης στα
δεδομένα
• Έλεγχο πρόσβασης στις
υπηρεσίες
Σύστημα
λήψης
αντιγράφων
ασφαλείας, αυτόνομα ή σε συνεργασία
με εγκατεστημένα ειδικά συστήματα
Θ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα
διαμόρφωσης
των
εκτυπώσεων
σύμφωνα
με
τις
απαιτήσεις της εφαρμογής.
Διαμόρφωση εκτυπώσεων με κριτήρια
του χρήστη
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει
report generator για τη σχεδίαση
ειδικών εκτυπώσεων
Έκδοση στατιστικών καταστάσεων
βάσει κριτηρίων
Δυνατότητα επιλογής και εξαγωγής
δεδομένων προκειμένου να γίνει
μορφοποίηση κα εκτύπωση μέσω
άλλων προγραμμάτων (word, excel)
κατ’ επιλογήν της βιβλιοθήκης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πίνακας 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1

Είναι επιθυμητό το Λογισμικό που θα προσφερθεί για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης
να διαθέτει τις κατάλληλες ιδιότητες για τη διαχείριση του διαθέσιμου ιστορικού
αρχειακού υλικού. Σε κάθε περίπτωση οι γενικές και ειδικές αρχές που πρέπει να
διέπουν το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης σε λειτουργικό και
τεχνολογικό επίπεδο και τα χαρακτηριστικά του αναλύονται στη συνέχεια

1.1

Το σύστημα θα είναι σταθερό,
δοκιμασμένο
σε
ανάλογα
περιβάλλοντα και εξελίξιμο.
ΝΑΙ
Να δηλωθεί η προσφερόμενη έκδοση
και ο κατασκευαστής.
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1.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υποστηρίζει
«Ανοικτή»
αρχιτεκτονική (open architecture),
κάνοντας χρήση προτύπων που θα
διασφαλίζουν:
•

•

Την επικοινωνία μεταξύ
εφαρμογών ή/και συστημάτων
τα οποία βρίσκονται σε
διαφορετικά και πιθανώς
ετερογενή υπολογιστικά
συστήματα.

ΝΑΙ

Τη συνεργασία μεταξύ
εφαρμογών με διαφορετική
δομή δεδομένων (βάσει
προτύπων - data formats) και
ιδίως με την εφαρμογή
βιβλιοθήκης του παρόντος
έργου, με την οποία η
συνεργασία θα είναι άμεση.

1.3

Το σύστημα θα αξιοποιεί Σχεσιακή
Βάση Δεδομένων για την καλύτερη
οργάνωση των δεδομένων και την
ταχύτερη ανταπόκριση κατά τη ΝΑΙ
διαχείριση. Να δηλωθεί η Βάση
Δεδομένων που χρησιμοποιείται και
ο κατασκευαστής.

1.4

Το προσφερόμενο λογισμικό θα
πρέπει να είναι ώριμο προϊόν, με
δυνατότητες
εκτεταμένης
παραμετροποίησης, προκειμένου να ΝΑΙ
καλυφθούν οι ανάγκες του Ιστορικού
Αρχείου και των ειδικών Συλλογών
που διαθέτει.

1.5

Το σύστημα θα είναι Web Based και
θα παρέχει αποδεδειγμένα τη
δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας ΝΑΙ ≥5
σε τουλάχιστον πέντε (5) χρήστες
(staff users).

1.6

Ο αριθμός χρηστών που θα μπορεί να
έχει πρόσβαση για αναζήτηση και
ΝΑΙ
πλοήγηση στην εφαρμογή θα είναι
απεριόριστος.

1.7

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει
Unicode κωδικοποίηση (UTF 8) και
να
επιτρέπει
τη
συνύπαρξη
ΝΑΙ
δεδομένων διαφορετικών γλωσσών
και αλφαβήτων στα πεδία μιας
εγγραφής

1.8

Το σύστημα θα είναι εξελληνισμένο ΝΑΙ
και θα παρέχει ελληνικό περιβάλλον
Σελίδα 102
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διεπαφής χρήστη.
Το υποσύστημα προβολής και
πρόσβασης από τελικούς χρήστες
(web interface αναζήτησης) θα είναι
τουλάχιστον ελληνικό και αγγλικό,
κατ’ επιλογήν του χρήστη.
Η δυνατότητα επιλογής και άλλων
γλωσσών από τους τελικούς χρήστες
συνιστά πρόσθετο πλεονέκτημα.
1.9

Το
σύστημα
θα
υποστηρίζει
εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε
ποικιλία μορφοτύπων
(formats)
όπως:
XLS και XLSX (MS Office
Excel)
Delimited files (CSV)
EAD
ISO2709
MARCXML,
METS (Metadata Encoding
and Transmission Standard)
DC & DC-Qualified,
Το σύστημα θα κάνει χρήση
ανοιχτών μεταδεδομένων (open
data) και θα υποστηρίζει
το
πρωτόκολλο OAI-PMH για παροχή
και άντληση μεταδεδομένων, ώστε
να
αντλεί
και
να
διαθέτει
μεταδεδομένα από τοπικούς και
διεθνείς συσσωρευτές, όπως π.χ. η
Europeana (ESE)
-

1.10

1.11

1.12

2.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει
κατάλληλα
εργαλεία
για
τη
δημιουργία
πολιτικής
λήψης
αντιγράφων ασφαλείας (full και
incremental backup) όλων των
απαραίτητων
αρχείων
του
ολοκληρωμένου συστήματος (π.χ.
αρχεία παραμετροποίησης, κ.λπ.) και
της/των Βάσεων Δεδομένων

ΝΑΙ

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει
κατάλληλα
εργαλεία
για
την
επαναφορά των δεδομένων της
βάσης από αντίγραφα ασφαλείας
(full and partial restore).

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά του Συστήματος που αφορούν τη Δημιουργία και Διαχείριση
Ψηφιακού Ιστορικού Αρχείου/ Ψηφιακών Συλλογών
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής
δομής ομαδοποίησης των τεκμηρίων
του Ιστορικού Αρχείου βάσει του
ISAD standard.
Η δομή αυτή θα μπορεί
να
οπτικοποιείται στον τελικό χρήστη
(web interface) αν είναι επιθυμητό
Η καταχώρηση των μεταδεδομένων
θα μπορεί να γίνει στο μορφότυπο
(format) που θα επιλέξει η
βιβλιοθήκη.
Υποστηρίζονται
οπωσδήποτε τα formats:
MARC
DC (Dublin Core) & Qualified
DC, και
EAD (Encoded Archival
Το Description)
σύστημα θα παρέχει τη
δυνατότητα
δημιουργίας
περισσοτέρων της μιας συλλογών με
διαφορετικό
μορφότυπο
ή
διαφορετική
διάταξη
των
μεταδεδομένων αξιοποιώντας τον
ίδιο μορφότυπο (format).
Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα
ορισμού προκαθορισμένων τιμών για
συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων
των τεκμηρίων μιας συλλογής.
Παρέχεται
η
δυνατότητα
δημιουργίας και χρήσης λιστών
συγκεκριμένου περιεχομένου για
επιλεγμένα πεδία (drop down lists)
Το σύστημα θα επιτρέπει τη
δημιουργία και αξιοποίηση αρχείων
καθιερωμένων όρων για πεδία
δεδομένων που θα επιλέξει η
βιβλιοθήκη για το Ιστορικό Αρχείο,
παρέχοντας
τη
δυνατότητα
αυτόματης
ενημέρωσης
και
διαχείρισης αυτών.
Το σύστημα θα εξασφαλίζει τη
σύνδεση
κάθε
εγγραφής
μεταδεδομένων με ένα ή περισσότερα
ψηφιακά αρχεία που έχουν προέλθει
στο στάδιο της ψηφιοποίησης και,
ψηφιακής
επεξεργασίας
του
τεκμηρίου.
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2.9

Το σύστημα θα επιτρέπει την
παραμετροποίηση της διεπαφής
χρήστη ανά συλλογή (π.χ. περιγραφή,
λογότυπο).

ΝΑΙ

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Το σύστημα θα υποστηρίζει τη
διαμόρφωση διαφορετικών φορμών
εργασίας
ανά
κατηγορία
αντικειμένου, διατηρώντας τη δομή
του προτύπου μεταδεδομένων που
έχει επιλεγεί.
Θα επιτρέπεται η καταχώρηση μόνο
μεταδεδομένων (χωρίς ψηφιακό
τεκμήριο), που μπορεί να περιέχουν
αναφορές σε αρχεία αποθηκευμένα
σε εξωτερικά συστήματα.

ΝΑΙ

Το
σύστημα
διαχείρισης
του
Ιστορικού Αρχείου θα έχει τη
δυνατότητα
μαζικής
εισαγωγής
τεκμηρίων
μορφοποιημένων
σε
κατάλληλο format που θα διατηρεί τη
δομή και την ιεραρχία τους.
Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα
αυτόματης μεμονωμένης ή μαζικής
εισαγωγής και εξαγωγής τεκμηρίων
από εξωτερικές εφαρμογές (π.χ.
ανάκτηση μέσω του πρωτοκόλλου
OAI-PMH).
Θα υπάρχει η δυνατότητα μαζικής
εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων
σε αναγνωρίσιμο μορφότυπο (XML,
CSV, ISO2709). Θα παρέχεται η
δυνατότητα επιλογής, για το σκοπό
αυτό, ομάδας τεκμηρίων βάσει
κριτηρίων (π.χ. συλλογή, χρονικό
διάστημα, κλπ.)
Σε
κάθε
περίπτωση
μαζικής
εισαγωγής τεκμηρίων, θα εκδίδεται
αναφορά (εκτύπωση) που θα
περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν
προέκυψαν κατά τη διαδικασία,
καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια
στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να επιτρέπεται
η επιλεκτική εξαγωγή:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α μεμονωμένων τεκμηρίων.
Β μεμονωμένων συλλογών.

2.17

Κατά την εξαγωγή θα πρέπει να
διατηρείται η εσωτερική δομή του
περιεχομένου (τεκμήρια, συλλογές)
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και οι συνδέσεις μεταξύ:
Α τεκμηρίων-αρχείων
Β τεκμηρίων-μεταδεδομένων.
Γ τεκμηρίων-συλλογών.
2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

Το σύστημα θα προσφέρει τη
δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο
ή
σε
επιλεγμένα
πεδία
μεταδεδομένων.
Τα
πεδία
μεταδεδομένων,
το
περιεχόμενο των οποίων θα είναι
αναζητήσιμο,
θα
μπορούν
να
καθοριστούν κατά την αρχική
παραμετροποίηση της εφαρμογής
του Ιστορικού Αρχείου, αλλά και να
επαναπροσδιοριστούν
κατά
τη
λειτουργία του, ανάλογα με τις
ανάγκες.
Το σύστημα θα εξασφαλίζει την
πλοήγηση στα περιεχόμενά του,
επιτρέποντας
στο
χρήστη
να
ακολουθεί
τη
δενδρική
δομή
ομαδοποίησης των δεδομένων, αν
έχει
εφαρμοσθεί
αντίστοιχη
οργάνωση στο στάδιο της σχεδίασης
της
Η εφαρμογής.
σελίδα
εμφάνισης
των
μεταδεδομένων θα μπορεί να
διαμορφωθεί
στο
στάδιο
της
παραμετροποίησης και ο φορέας θα
επιλέξει τα πεδία που επιθυμεί να
εμφανίζονται σ’ αυτήν για κάθε
εγγραφή.
Παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης
μικρογραφιών οπτικών τεκμηρίων
(thumbnails), κατά τη διαδικασία της
πλοήγησης καθώς και στη λίστα με τα
αποτελέσματα μιας αναζήτησης.

ΝΑΙ

Η αναζήτηση (και κατ’ επέκταση η
ευρετηρίαση) θα μπορεί να γίνει με
ελληνικούς
και
λατινικούς
χαρακτήρες.
Παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα
ταξινόμησης
της
λίστας
των
αποτελεσμάτων
αναζήτησης
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια
(π.χ.
συνάφεια,
τίτλος,
όνομα
συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης
κλπ).
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα

ΝΑΙ

προσαρμογής του αριθμού των
αποτελεσμάτων αναζήτησης που
εμφανίζονται ανά σελίδα (αρχική
πρόβλεψη 10).
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2.26

2.27

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Παρέχεται η δυνατότητα ταξινόμησης
των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης
σε φασέτες (faceted search and
classification) ώστε να διευκολύνεται
ο
χρήστης
διευρύνοντας
ή
περιορίζοντας τις ομάδες-στόχους
(targets).
Διατηρείται
το
ιστορικό
των
αναζητήσεων του χρήστη.

ΝΑΙ

2.28

ΝΑΙ

2.29

Το σύστημα επιτρέπει σε εξωτερικές
μηχανές αναζήτησης την πρόσβαση
και ανάκτηση των περιεχομένων του
(ΟΑΙ-PMH send/receive).

ΝΑΙ

2.31

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής
αναφορών
σε
συγκεκριμένο
μορφότυπο (π.χ. RIS, BibTeX) και σε
σχετικές
υπηρεσίες
διαχείρισης
αναφορών (π.χ. EndNote, Zotero).

2.30

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διατηρεί αρχεία καταγραφής (log
files), που θα αναφέρουν ενέργειες
μεταβολής τεκμηρίων και πρόσβασης
σε
αυτά,
το
χρόνο
που
πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον
χρήστη που τις εκτέλεσε.
Το σύστημα διατηρεί στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τις αναζητήσεις
που
εκτελούνται
(π.χ.
δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης,
μέσος αριθμός αποτελεσμάτων κλπ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πίνακας 6: ΠΥΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Βιβλιοθήκης και Ιστορικού
Αρχείου) μέσω Web με δυνατότητα Διευρυμένης Αναζήτησης και πρόσβασης μέσω έξυπνων
κινητών συσκευών

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Απαιτήσεις Πύλης Προβολής (Portal)

1.1

Να δηλωθεί το σύστημα
που θα
χρησιμοποιηθεί, καθώς και η έκδοσή ΝΑΙ
του

1.2

Ο χάρτης του δικτυακού τόπου (site
map) θα παρουσιάζει τη δομή της
πύλης, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να ΝΑΙ
δει τι περιέχει κάθε ενότητα και να
πλοηγείται γρήγορα και εύκολα.
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1.3

Η διαχείριση του περιεχομένου του
δικτυακού τόπου, θα αποτελεί ένα
πλήρες σύστημα που θα περιλαμβάνει
το βασικό πυρήνα λειτουργικότητας ΝΑΙ
και
διαδικασίες
αποθήκευσης,
διαχείρισης
και
προβολήςτου
ψηφιακού υλικού

1.4

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να
προσπελάσει το υλικό της βάσης και να
πλοηγηθεί στο περιεχόμενο δυναμικά,
μέσω ενός συνόλου όψεων (facets), τα ΝΑΙ
οποία θα ταξινομούν το περιεχόμενο με
βάση τους θησαυρούς και τις
ταξινομίες που θα ορίζονται.

1.5

Κεντρικός πυρήνας της εφαρμογής θα
είναι το σημείο της θεματικής
ΝΑΙ
πρόσβασης προβάλλοντας ένα ενιαίο
και ολοκληρωμένο τρόπο πρόσβασης,

1.6

Μέσω της Πύλης θα είναι προσβάσιμο
το σύνολο των εφαρμογών που θα
αναπτυχθούν, όπως προαναφέραμε.
Θα μπορεί επίσης να περιλάβει νέες ΝΑΙ
εφαρμογές
που
ενδέχεται
να
αναπτυχθούν
(περιηγήσεις,
εκπαιδευτικές εφαρμογές, κλπ)

1.7

Η διαδικτυακή πύλη εισόδου θα
εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε
άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και την
ΝΑΙ
ευχρηστία μέσω της συμβατότητας του
κώδικα των ιστοσελίδων με τα Web
Content Accessibility Guidelines 2.0 του
W3C Consortium προτεραιότητας ΑΑ

1.8

Η εφαρμογή θα είναι
responsive
παρέχοντας πλήρη λειτουργικότητα σε
χρήστες μέσω κινητών ή tablets. Nα
δοθούν
λεπτομέρειες
και ΝΑΙ
παραδείγματα
της συγκεκριμένης
λειτουργικότητας
για
διάφορους
τύπους φορητών συσκευών

1.9

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της
πύλης θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία
και η πλατφόρμα υλοποίησης θα είναι
συμβατή με ανοικτά Διαδικτυακά ΝΑΙ
Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης
(επεκτασιμότητα).

1.10

H εμφάνιση της πύλης δεν θα πρέπει
να
εξαρτάται
από
το ΝΑΙ
χρησιμοποιούμενο
λογισμικό
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πλοήγησης και για το λόγο αυτό πρέπει
οι
υποψήφιοι
ανάδοχοι
να
εξασφαλίζουν
την
ίδια
λειτουργικότητα, τουλάχιστον στις
τελευταίες εκδόσεις όλων των ευρέως
χρησιμοποιούμενων φυλλομετρητών
(Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari, κλπ.)
1.11

Υποστήριξη UTF-8 για πολύγλωσσο
περιβάλλον του τελικού χρήστη κατ’ ΝΑΙ
ελάχιστον στην Ελληνική και Αγγλική

1.12

Σε επίπεδο οπτικής παρουσίασης, η
εφαρμογή
θα
αξιοποιεί
τις
δυνατότητες των rich media (Video,
ΝΑΙ
Φωτό,
Animation,
κ.λπ.)
για
μεγαλύτερη αμεσότητα προς τον
επισκέπτη.

2.

Λειτουργίες Διευρυμένης Αναζήτησης

2.1

Το
σύστημα
εξασφαλίζει
την
κατεύθυνση μιας ερώτησης/ έρευνας,
ταυτόχρονα. σε περισσότερες από μία
ετερογενείς
βάσεις/πηγές ΝΑΙ
πληροφόρησης
και
ενοποίηση
αποτελεσμάτων
στη
διεπιφάνεια
επικοινωνίας με το χρήστη
Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά

2.2

Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων διεθνώς
αποδεκτού format (Marc21, Unimarc, ΝΑΙ
Dublin Core, κλπ)

2.3

Συμβατότητα και άμεση συνεργασία με
τα λογισμικά διαχείρισης Βιβλιοθήκης
και
Ιστορικού Αρχείου
που
προσφέρονται. Η συμβατότητα με τα
συστήματα αυτά θα αποδεικνύεται
υποχρεωτικά
με
αναφορές
σε ΝΑΙ
αντίστοιχες, μεικτές εγκαταστάσεις
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (να
δοθούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις για
πρόσβαση και έλεγχο ή τεκμηριωμένες
αναφορές/ δημοσιεύσεις).

2.4

Διαθέτει
ευέλικτο
σύστημα
ταξινόμησης των αποτελεσμάτων:
ΝΑΙ
βάσει θέματος, τίτλου, συγγραφέα,
έτους δημοσίευσης

2.5

Αξιοποιεί τεχνολογίες τύπου “Fuzzy
logic” για τον εντοπισμό των ΝΑΙ
τεκμηρίων που ανταποκρίνονται σε μια
αναζήτηση ακόμα και αν ο όρος
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A/A
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

αναζήτησης δεν έχει δοθεί σωστά

2.6

Σύστημα αυτόματης παρουσίασης
εναλλακτικών αποτελεσμάτων σε
περιπτώσεις γραμματικών λαθών από ΝΑΙ
το χρήστη ή και σε περιπτώσεις
μηδενικών αποτελεσμάτων

2.7

Παρέχει δυνατότητα εμπλουτισμού
των αποτελεσμάτων με εξώφυλλο,
περιεχόμενα,
πληροφορίες
ΝΑΙ
συγγραφέων και εν γένει ο,τιδήποτε
μπορεί να ανακτηθεί από ελεύθερες
πηγές ή συνδρομητικές.

2.8

Δημιουργεί σύννεφο ετικετών (word
ΝΑΙ
cloud)

2.9

Υποστηρίζει φασετική αναζήτηση
(faceted search) με τις φασέτες να
λειτουργούν περιοριστικά ή να
ΝΑΙ
διευρύνουν τον εικονικό χώρο των
δεδομένων στα οποία απευθύνεται η
αναζήτηση

2.10

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει σε πηγές
με διαφορετικό εσωτερικό format
ΝΑΙ
(Marc, Unimarc, Dublin Core, Qualified
Dublin Core, κλπ

2.11

Κατά την ανάκτηση και παρουσίαση
των δεδομένων εντοπίζονται και
ΝΑΙ
απορρίπτονται οι διπλές εγγραφές
(dedublication)

2.12

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα
ελέγχου
και
παρουσίασης
της
ΝΑΙ
κατάστασης μιας εγγραφής online/real
time.

2.13

Το σύστημα επιτρέπει άμεση μετάβαση
στις πηγές δεδομένων, όταν ο χρήστης
επιλέξει να περιηγηθεί στο περιεχόμενο
ΝΑΙ
της συγκεκριμένης πηγής, εκκινώντας
από το αποτέλεσμα της ενιαίας
αναζήτησης

2.14

Το σύστημα διαθέτει σύνδεση με τις
πηγές μέσω API’s που εξασφαλίζουν
άμεση ενημέρωση όταν προστίθεται
υλικό ή όταν μεταβάλλεται η ΝΑΙ
κατάσταση ήδη υπάρχουσας εγγραφής
(προσθήκη αντιτύπου, εσωτερικός
δανεισμός, κλπ)

2.15

Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού
Συλλογών και περιήγησης σ’ αυτές με ΝΑΙ
πολλαπλά κριτήρια
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2.16

Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες της
Βιβλιοθήκης, ιδίως ως προς την
ΝΑΙ
εμφάνιση της σελίδας υποδοχής, τις
οδηγίες χρήσης και τη διαθεσιμότητα ή
μη των συλλογών.

2.17

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας
προσωπικών λογαριασμών για τους
χρήστες όπου μπορούν να εξάγουν και ΝΑΙ
αποθηκεύουν
υλικό
που
τους
ενδιαφέρει (αποτέλεσμα αναζητήσεων)
Οι χρήστες έχουν δυνατότητες:
Κριτικών & Αξιολογήσεων

2.18

Δημιουργίας προσωπικών καταλόγων
ΝΑΙ
(lists) και δυνατότητες διαμοιρασμού
και
δημοσίευσης
αυτών
στα
δημοφιλέστερα κοινωνικά
δίκτυα
(facebook, twiter κλπ.)

2.19

Παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών
(ίσως σας ενδιαφέρει και αυτό) με
NAI
βάση το διαθέσιμο υλικό της
βιβλιοθήκης

2.20

Δυνατότητα εξαγωγής επιλεγμένης
βιβλιογραφίας στα πλέον εύχρηστα
NAI
διεθνώς συστήματα (π.χ. EndNote,
Refworks, Zotero, κλπ)

2.21

Δυνατότητα OAI – Harvesting, στις δύο
NAI
κατευθύνσεις (send/receive)

2.22

Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης (real
time) του χρήστη με τον κατάλογο της
βιβλιοθήκης
για
έλεγχο
της
NAI
κατάστασης συγκεκριμένου τεκμηρίου
(δανεισμένο, κρατημένο, ελεύθερο,
κλπ)

2.23

Πλήρης υποστήριξη του ελληνικού
αλφαβήτου στην αναζήτηση και
εμφάνιση δεδομένων χωρίς να υπάρχει
ΝΑΙ
διαφοροποίηση στον τρόπο γραφής
(κεφαλαία/πεζά,
τονισμένα/άτονα,
κλπ). Πλήρης υποστήριξη UTF8

2.24

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει
πολλές γλώσσες (multilingual) και όχι
μόνο λατινογενείς. Ιδίως θα πρέπει να
υποστηρίζει την επικοινωνία και ΝΑΙ
αναζήτηση
βάσει
συγκεκριμένων
πεδίων, του υλικού που έχει αντίστοιχα
τεκμηριωθεί στις γλώσσες αυτές με
υποχρεωτική απαίτηση για την
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A/A
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ελληνική και αγγλική γλώσσα

Β.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πίνακας 7
Υπηρεσίες Μετατροπής (Conversion) και Μετάπτωσης (Migration) Υλικού
Βιβλιοθήκης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

7.1

7.2

7.3

7.4

7,5

7.6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η μετάπτωση από το υπάρχον σύστημα
ΑΒΕΚΤ 5.6 στο προσφερόμενο σύστημα
θα γίνει χωρίς απώλεια δεδομένων για
όλα τα υποσυστήματα, με διατήρηση
των ιστορικών στοιχείων
και
τουλάχιστον
με
την
ίδια
λειτουργικότητα
Όλα τα βιβλιογραφικά δεδομένα θα
πρέπει να μεταφερθούν από το
υπάρχον στο προσφερόμενο σύστημα,
σε Unimarc format, με διατήρηση της
λειτουργικότητας όλων των πεδίων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει και
να καταγράψει τη δομή της υπάρχουσας
Βάσης, τις
κατηγορίες υλικού,
τις
ιδιαιτερότητες της καταλογογράφησης
και τα τοπικά πεδία, προκειμένου να
περιληφθούν στο σχήμα μετάπτωσης στο
νέο σύστημα
Η μετάπτωση θα γίνει σταδιακά με
ενδιάμεσες
δοκιμές
(δοκιμαστικές
μετατροπές), προκειμένου να γίνονται
έλεγχοι εκ μέρους της Δημόσιας
Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σάμου και να
εξασφαλισθεί η πληρότητα της τελικής
μετατροπής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία
που θα ακολουθήσει για το σκοπό αυτό
Αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να
γίνει και στο αρχείο καθιερωμένων
ονομάτων, με διατήρηση των συνδέσεων
και παραπομπών
Κατά τη διάρκεια των μετατροπών που
προαναφέραμε θα πρέπει να γίνουν
έλεγχοι συμβατότητας προκειμένου να
εντοπισθούν, αν υπάρχουν, διάφορα
λάθη στη δομή του format Μarc (π.χ.
λάθος δείκτες, υποπεδία, κλπ) και να
διορθωθούν αυτόματα, όσα είναι
δυνατόν,
για δε τα υπόλοιπα να
εκτυπωθούν κατάλληλες λίστες ώστε να
διορθωθούν
από
τους
καταλογογράφους της βιβλιοθήκης

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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7.7

7.8

7.9

Ολοι οι κωδικοί της βιβλιοθήκης
(παραρτημάτων, συλλογών, κατηγορίες
χρηστών, πολιτική δανεισμού, κλπ ) θα
διατηρηθούν και θα διατηρήσουν τη
λειτουργικότητά τους
Η μετάπτωση των δεδομένων δανεισμού
και παραγγελιών θα διατηρήσει την
τρέχουσα κατάσταση και το ιστορικό
τόσο στο επίπεδο του υλικού όσο και
στο επίπεδο των χρηστών.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα
εμπλουτισμού των εγγραφών, ιδίως με
ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. εξώφυλλα)
ώστε ο κατάλογος να αποκτήσει πιο
φιλική και περιεκτική πληροφορία για
τους χρήστες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

επιθυμητό

Πίνακας 8: ΕΠΙΛΟΓΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Για την τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού του Συλλογών του Ιστορικού Αρχείου της
Βιβλιοθήκης θα χρησιμοποιηθεί το Λογισμικό που προσφέρεται για το σκοπό αυτό.
Προετοιμασία Ψηφιοποιημένου υλικού

8.1

Το
διαθέσιμο
ψηφιοποιημένο
ιστορικό αρχείο εφημερίδων είναι σε
raw μορφή και σε ψηφιοποίηση
δεκαετίας. Προ της τεκμηρίωσης
απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες
εργασίες:

ΝΑΙ

8.2

Ελεγχος των ψηφιακών αρχείων για
διαπίστωση
της
πιστότητας,
ορθότητας και αναγνωσιμότητας
αυτών

ΝΑΙ

8.3

Εξαγωγή μορφοτύπων εμφάνισης του
ψηφιακού
υλικού
μέσω
της
εφαρμογής, σε χαμηλή ανάλυση: jpeg,
pdf, thumbnails (ανάλογα με τον τύπο
του περιεχομένου.

ΝΑΙ

8.4

Μετατροπή του ψηφιοποιημένου
υλικού από μορφή raw (tiff) σε
αναγνωρίσιμο
αρχείο
μέσω
οπτικοποίησης χαρακτήρων (OCR)
ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για
αναζήτηση πλήρους κειμένου (full
text search) όπου αυτό είναι τεχνικά
δυνατό

ΝΑΙ

Η Τεκμηρίωση Αρχειακού υλικού. Περιλαμβάνει
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.5

H επιστημονική τεκμηρίωση θα γίνει
στο
προσφερόμενο
λογισμικό
διαχείρισης ιστορικού αρχείου, στο
ΝΑΙ
μορφότυπο (format) που θα επιλέξει
η βιβλιοθήκης και πάντως σε Dublin
Core ή Marc.

8.6

H τεκμηρίωση θα γίνει σε επίπεδο
δημοσιευμένου
άρθρου
για
επιλεγμένα
άρθρα
που
θα
προσδιορίσει η βιβλιοθήκη. Τα
στοιχεία που θα καταχωρούνται για
κάθε δημοσίευση/άρθρο είναι:

ΝΑΙ

8.7

Τα στοιχεία του περιοδικού στο
οποίο έγινε η δημοσίευση (τίτλος,
τεύχος, ημερομηνία έκδοσης, τόπος
έκδοσης)

ΝΑΙ

8.8

Στοιχεία τοπογραφικού εντοπισμού:
θέση στο Ιστορικό Αρχείο, ο
ταξιθετικός ή οι ταξιθετικοί αριθμοί
των
τόμων
(σε
περίπτωση
βιβλιοδετημένου υλικού) ή των
φακέλων στους οποίους είναι
ταξινομημένα

ΝΑΙ

8.9

Η γλώσσα και η γραφή: γλώσσα
(ελληνική,
τουρκική,
λατινική,
ιταλική, γαλλική, αγγλική, γερμανική,
άλλη) και η γραφή
(ελληνική,
λατινική, άλλη)

ΝΑΙ

Η εσωτερική περιγραφή και
περιεχόμενο του άρθρου:

το

a) ο τίτλος του άρθρου/ δημοσίευσης,
b) ο συγγραφέας ή συγγραφείς του
άρθρου

8.10

c) η προέλευση του άρθρου
περίπτωση αναδημοσίευσης

σε

ΝΑΙ

d) οι σελίδες του τεύχους στο οποίο
περιλαμβάνεται (από – έως)
e) λέξεις-κλειδιά, ή/και θέματα ή
μνημονευόμενα πρόσωπα και τόποι που
αποτελούν στοιχεία που θα επιτρέψουν
στον ερευνητή να προσεγγίσει το
συγκεκριμένο δημοσίευμα.

8.11

Παρατηρήσεις σχετικές με την
έκδοση, βιβλιογραφία, αναφορά σε
συνοδευτικό υλικό (φωτογραφίες,
χάρτες, κλπ).
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Α/Α
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.12

Σύνδεση με το ψηφιακό αντίγραφό
του (PDF άρθρου αν είναι εφικτό,
διαφορετικά στο PDF του τεύχους
που το περιέχει)

ΝΑΙ

8.13

Καταχωρούνται επίσης, εφ’ όσον
υπάρχουν: παρατηρήσεις, εκδόσεις,
βιβλιογραφία, κλπ.

ΝΑΙ

8.14

Το τεκμήριο θα τεκμηριώνεται στην
Ελληνική.

ΝΑΙ

8.15

Ο αριθμός τεκμηριωτικών εγγραφών
που αναμένεται να προκύψουν από
την
επεξεργασία
του >= 8.000
Ψηφιοποιημένου
υλικού
του
Ιστορικού αρχείου ανέρχεται σε
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Γ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFID)

ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΣΩ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης
Λειτουργικών και Τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Πίνακας 1: Γενικές απαιτήσεις συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID)
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.

Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει ΝΑΙ
να φέρουν πιστοποίηση κατά UL, CE,
ή/και FCC , πρέπει να είναι συμβατά με τα
πρωτόκολλα: SIP2, RS-232, TCP/IP
Ethernet 10/100, 802.11b (ασύρματη
σύνδεση) και να πληρούν τις απαιτήσεις
των Οδηγιών της ΕΕ και RoHS
Η κατασκευάστρια Εταιρεία θα πρέπει να ΝΑΙ
διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας οι
οποίες να αποδεικνύονται από επίσημα
παραστατικά

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.

Η προσφέρουσα Εταιρεία θα πρέπει να ΝΑΙ
διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας οι
οποίες να αποδεικνύονται από επίσημα
παραστατικά

4.

Η προσφέρουσα εταιρεία
καταθέτει ΝΑΙ
Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας
ότι σε περίπτωση που αυτή αναδειχθεί
μειοδότης, θα της παράσχει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς επίσης
και αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων
αυτής(επωνυμία, Διεύθυνση, έδρα,) και
χώρας προέλευσης

5.

Το προτεινόμενο σύστημα και όλα τα ΝΑΙ
επιμέρους του στοιχεία πρέπει να είναι
πλήρως συμβατά με το ολοκληρωμένο
σύστημα βιβλιοθήκης που προσφέρεται,
τους
υπολογιστές-πελάτες
του
συστήματος ή άλλα στοιχεία του και να
μην προκαλούν καμία παρεμβολή στο
σύστημα.
Τα προσφερόμενα συστήματα/ υπηρεσίες ΝΑΙ
πρέπει
να
διαθέτουν
αντίστοιχες
εγκαταστάσεις
σε
δημόσιες
ή/και
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
Να δοθεί
ενδεικτικός
κατάλογος
σημαντικών
βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν αντίστοιχα
συστήματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (τουλάχιστον 5) και στην Ελλάδα.

6.
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7.

Να
τεκμηριωθεί
η
εμπειρία
της ΝΑΙ
προσφέρουσας
εταιρείας
μέσω
εγκαταστάσεων που έχει υλοποιήσει σε
ελληνικές βιβλιοθήκες (τουλάχιστον 3 την
τελευταία 3ετία). Οι αναφορές θα πρέπει να
συνοδεύονται από αντίστοιχες βεβαιώσεις ή
πρακτικά παραλαβής των φορέων

8.

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το
υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης
τεκμηρίων (barcode)
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
παρέχει ειδικό λογισμικό ανά μονάδα RFID
για τον προγραμματισμό τους και για την
επικοινωνία και ενσωμάτωση των
στοιχείων αυτών στο σύστημα ILS.
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
συνδέεται
με
το
προτεινόμενο
αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης
(ILS) χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο SIP,
SIP2 ή NCIP, για την περίπτωση που
χρειαστεί μελλοντικά. Δεν πρέπει δε να
χρησιμοποιήσει μια ιδιόκτητη σύνδεση
ILS.
Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το
πρότυπο ISO 15693 18000-3-Λειτουργία 1
και να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader
Talks First (RTF)
Όλες οι σελίδες web / html (όπου
υπάρχουν) θα πρέπει να είναι σύμφωνες
με W3C WAI Level AA standard
Κάθε
μελλοντική
αναβάθμιση του
συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται με
την πλήρη τεκμηρίωση της
Οι αναβαθμίσεις
του Συστήματος
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα
πρέπει να επηρεάζουν την γενική
λειτουργικότητα του RFID συστήματος..
Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα
πρέπει
να
επηρεάζουν
την
λειτουργικότητα
του
Συστήματος
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS)
Ο διαχειριστής του συστήματος /τεχνικό
προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να
έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το
σύστημα από απόσταση (remote).
Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να
έχουν άμεση αλληλεπίδραση με το ILS και
να ενημερώνουν το ILS σε πραγματικό
χρόνο κατά τη σύνδεσή τους
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσφέρει
εγγύηση για όλο τον εξοπλισμό RFID, με
σχετική αναφορά στα επίσημα φυλλάδιά
του.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>= 2 ετών
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19.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να NAI
είναι σύγχρονος ( να μην υπάρχει
ανακοίνωση περί αντικατάστασης /
απόσυρσης του κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των τεχνικών προσφορών).
Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η
παραγωγή του ή να βρίσκεται στην
κατάσταση End Of Life.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να NAI
δεσμεύεται ότι θα εγκαταστήσει την
τρέχουσα κατά την υλοποίηση της
σύμβασης (παράδοση των ειδών) έκδοση
του
λογισμικού
εάν
αυτή
είναι
μεταγενέστερη
της
έκδοσης
που
συμπεριέλαβε στην τεχνική προσφορά
του

20.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Πίνακας 2: Απαιτήσεις για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags)
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1
2

Αριθμός ετικετών (Rfid labels)
40.000
Nα αναφερθεί ο κατασκευαστή και η ΝΑΙ
χώρα προέλευσης της ετικέτας.

3

Eγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50 ≥50 έτη
ετών και πάντος εφ’ όρου ζωής του
τεκμηρίου
Συχνότητα
ετικέτας 13,56 MHz, ΝΑΙ
integrated circuit NXP iCode SLIX.
Οι ετικέτες Τα RFID θα πρέπει να είναι ΝΑΙ
συμβατές με τα πρότυπα ISO 15693-3
και/ή ISO 18000-3 mode 1

4
5

6
7

8

9

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για την καταχώρηση των δεδομένων στην ΝΑΙ
ετικέτα θα πρέπει να ακολουθείται το
πρότυπο ISO28560-3 Danish Datamodel
Οι ετικέτες έχουν εύρος επιλογών μνήμης ΝΑΙ
1024 έως 2048 bit, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για δεδομένα της
βιβλιοθήκης. Ελάχιστη χωρητικότητα της
προσφερόμενης ετικέτας 1024 bit
Οι ετικέτες θα έχουν διάσταση κατάλληλη NAI
για επικόλληση σε έντυπο υλικό (βιβλία,
περιοδικά, κλπ), να είναι ορθογώνιες ή
τετράγωνες στη διάσταση 49mm Χ 81mm
± 2mm ή 50mm X 50mm ± 2mm. Να
δηλωθούν
οι
διαστάσεις
της
προσφερόμενης ετικέτας Rfid
Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις ΝΑΙ
ετικέτες RFID, συμπεριλαμβανομένου του
πεδίου αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει
Σελίδα 118
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Α/Α
10
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

να είναι πλήρως επανεγγράψιμα.
Οι
ετικέτες
του
προτεινόμενου ΝΑΙ
συστήματος
πρέπει
να
διαθέτουν
λειτουργία ασφάλειας.
Οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει να ΝΑΙ
χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας ΕAS
(Electronic Article Surveillance) ή /και AFI
(Application Family Identifier).
Δυνατότητα εκτύπωσης στις ετικέτες του
λογότυπου της βιβλιοθήκης ή/και του
γραμμωτού κώδικα που καταχωρείται στο
πεδίο id κατά τη διάρκεια της εγγραφής
τους.
Οι
ετικέτες
του
προτεινόμενου
συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν
αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης
επεισοδίων σύγκρουσης)
Οι
ετικέτες
του
προτεινόμενου
συστήματος πρέπει να είναι αυτοκόλλητες
και μονοκόμματες (ένα τεμάχιο), και να
εφαρμόζονται εύκολα, με μία κίνηση,
χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση
πρόσθετου αυτοκόλλητου.
Οι
ετικέτες
του
προτεινόμενου
συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν
αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο ή
ουδέτερο pH.
Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να
διαθέτουν εύρος λειτουργίας -25°C έως
70°C.
Τα δεδομένα που εγγράφονται στις
ετικέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν
πληροφορίες που κατέχει το ίδρυμα με
δυνατότητα εγγραφής συμπληρωματικών
δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον
αυτό απαιτηθεί.
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
παρέχει ετικέτες RFID που χρησιμοποιούν
αρχιτεκτονική RTF (Reader Talks First).
Επίσης, οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει
να χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας
AFI.
Οι
ετικέτες
RFID
που
είναι
ελλαττωματικές από το εργοστάσιο
παραγωγής των πρέπει να έχουν ειδική
επισήμανση ότι πρόκειται περί ΜΗ
λειτουργικών ετικετών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα καταθέσει για την ΝΑΙ
ετικέτα
RFID
που
προτείνει,
πιστοποιήσεις αξιοπιστίας , δοκιμές
γήρανσης, καθώς και τη μέθοδο δοκιμής,
και γενικά κάθε διαθέσιμο στοιχείο
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ελέγχου πιστοποίησης της ποιότητας των
χαρακτηριστικών της .

Πίνακας 3: Απαιτήσεις Σταθμών εργασίας προσωπικού
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Αριθμός μονάδων
Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να
συνδυάζονται και να συνεργάζονται με
το προσφερόμενο Σύστημα Διαχείρισης
Βιβλιοθήκης (ILS) για τη σωστή και πλήρη
διαχείριση της κυκλοφορίας του υλικού
(δανεισμοί, επιστροφές, ανανεώσεις κλπ)
τόσο των τεκμηρίων με RFID tag όσο και
αυτών που φέρουν barcodes
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
διαθέτει συσκευή ανάγνωσης τύπου pad
μικρού πάχους (λιγότερο από 30mm) που
εγκαθίσταται εύκολα. Είναι επιθυμητό να
διαθέτει μεταλλικό ή άλλο περίβλημα
ώστε να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητά
του
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
συμβατό με τους τυπικούς υπολογιστές,
σαρωτές
γραμμωτού
κώδικα
και
εκτυπωτές αποδείξεων της βιβλιοθήκης.
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
προσαρμόζεται μέσα, πάνω ή κάτω από
την επιφάνεια εργασίας του γραφείου
δανεισμού χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργία αναγνώρισης των RFID tags..
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
διαθέτει εμβέλεια ανάγνωσης RFID
τουλάχιστον 20 cm για ετικέτες βιβλίων.
Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να
προγραμματίζει τις ετικέτες RFID είτε με
την ανάγνωση του barcode ή με
πληκτρολόγηση
του
κωδικού
του
τεκμηρίου.
Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει
πληροφορίες στις RFID ετικέτες με βάση
τις απαιτήσεις τις βιβλιοθήκης (πλήθος
δεδομένων και κωδικοποίηση αυτών)
σύμφωνα με το datamodel που
εφαρμόζεται
(Danish
datamodel
ISO28560-3)
Οι
συσκευές
ανάγνωσης
του
προτεινόμενου συστήματος πρέπει να
σαρώνουν ετικέτες και να εμφανίζουν τις
πληροφορίες που περιλαμβάνει η ετικέτα.

2
ΝΑΙ

3

4

5

6
7

8

9

≤ 30mm

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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10

Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα
πρέπει να τροφοδοτεί την οθόνη του PC
στο οποίο είναι συνδεδεμένος,
με
αναλυτική λίστα όλων των τεκμηρίων
που έχουν χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την
διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν χρήστη
(όπου τα στοιχεία του τίτλου και o
μοναδικός αριθμός – id του τεκμηρίου θα
είναι τα ελάχιστα τα οποία θα
αναφέρονται ανά τεκμήριο).
Ο σταθμός εργασίας θα
πρέπει να
επιτρέπει και την χειροκίνητη εισαγωγή
της αλφαριθμητικής πληροφορίας (π.χ.
Ταυτότητα Χρήστη, barcode κ.λ.π.).
O σταθμός εργασίας (RFID pad station) θα
πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τη
διαδικασία δανεισμού και επιστροφής
υλικού της βιβλιοθήκης σε άριστη
συνεργασία με το προτεινόμενο ILS.
Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να
αλληλεπιδρά
με
τα
συστήματα
καταλογογράφησης και προσκτήσεων
όπου είναι απαραίτητο.
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
επεξεργάζεται
ταυτόχρονα
πολλά
τεκμήρια
με
ετικέτες
RFID
για
δανεισμό/επιστροφή.
O σταθμός εργασίας (RFID pad station)
πρέπει να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anticollision
(διευθέτησης
επεισοδίων
σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον
αριθμό των ετικετών που μπορούν να
αναγνωριστούν
και
να
σαρωθούν
ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm με μια
ετικέτα βιβλίου.
O σταθμός εργασίας (RFID pad station)
πρέπει
να
εκτελεί
σάρωση,
προγραμματισμό και επαναπρογραμματισμό των ετικετών RFID αν παραστεί
ανάγκη (π.χ. απενεργοποίηση ετικέτας,
αντικατάσταση, συμπλήρωση στοιχείων,
κλπ).
Η λειτουργικότητα του RFID στους
σταθμούς εργασίας του προσωπικού δεν
πρέπει έρχεται σε σύγκρουση με το
Σύστημα Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης. Θα
πρέπει να μπορεί να λειτουργεί τόσο σε
SIP2 όσο και σε non-SIP2 κατάστασηδιαδικασία (mode) αν χρειαστεί.
Οι σταθμοί θα συνοδεύονται από εγγύηση
της εταιρείας διάρκειας
Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας
πρέπει να φέρει αριθμό UC ή/και FCC.

ΝΑΙ

11

12

13

14

15

16

17

18
19

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ≥ 10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>= 3 έτη
ΝΑΙ
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Πίνακας 4:
Α/Α
1

Απαιτήσεις συστήματος θυρών ασφαλείας
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η πύλη θα είναι διπλής εισόδου
(τρεις παραστάδες) και πρέπει να
είναι κατασκευμένη από ανθεκτικό
υλικό τύπου Plexiglas.

ΝΑΙ

Δυνατότητα ανάγνωσης RFID εντός
του χώρου ανίχνευσης της πύλης
(τρισδιάστατη αναγνώριση RFID - 3D
detection)είτε
σε κάθετη είτε σε
οριζόντια θέση ή σε πλάγια θέση

ΝΑΙ

Η κατάσταση alarm πρέπει να
συνοδεύεται
από
ηχητική
προειδοποίηση
σε
περίπτωση
ανίχνευσης μη απενεργοποιημένου
RFID.

ΝΑΙ

Η κατάσταση alarm πρέπει να
συνοδεύεται από φωτεινή ένδειξη
(visual
alarm)
σε
περίπτωση
ανίχνευσης μη απενεργοποιημένου
RFID.

NAI

5

Αναγνώριση
ετικετών
συχνότητας 13,56 MHz

NAI

6

Υποστήριξη ISO15693 και ISO 180003

NAI

7

Δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας
με την Πύλη για παραμετροποίηση της
(Ethernet connection (TCP/IP))

ΝΑΙ

8

Συμβατότητα με τις RFID ετικέτες που
χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη οι οποίες:
A) έχουν αναγνώριση EAS-bit & AFI
byte για λόγους ασφαλείας (RFiD
security).

2

3

4

RFID

ΝΑΙ

Β) είναι passive και
C) χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική
RTF (Reader Talks First).
9

10

11

Η πύλη πρέπει να διαθέτει μηχανισμό
μέτρησης
πλήθους
επισκεπτών
(είσοδος/έξοδος χρηστών).

ΝΑΙ

Το άνοιγμα μεταξύ των δύο
«παραστάδων» της Πύλης πρέπει να
επιτρέπει την διέλευση αναπηρικού
αμαξιδίου δηλαδή να είναι 0,9 μέτρα
και άνω.

NAI

Η πύλη ασφαλείας θα πρέπει να
παρέχει την δυνατότητα ρύθμισής της
για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας,
ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες
μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

ΝΑΙ
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12

13

16

17

Η πύλη θα πρέπει να δίνει την
δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό
που θα παρέχει την δυνατότητα
εξαγωγής
επιπλέον
στατιστικών
χρήσης της, τα οποία θα προκύπτουν
από την ανάγνωση RFID και την
διέλευση χρηστών (είσοδος
και
έξοδος)δια μέσου αυτής.

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος θα προσφέρει μαζί με την
πύλη και Online UPS τουλάχιστον
1000VA, για την απρόσκοπτη
λειτουργία της αλλά και την
προστασία
της
από
απότομες
αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος.

NAI

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την
απεγκατάσταση της παλιάς πύλης
χωρίς να θιγεί η λειτουργικότητα
αυτής.

ΝΑΙ

Η πύλη πρέπει να έχει εγγύηση >= 3
ετών και,

ΝΑΙ

το UPS εγγύση >=1 χρόνου
18

H Πύλη πρέπει να έχει πιστοποίηση
UC και FCC.

ΝΑΙ

Πίνακας 5: Απαιτήσεις Φορητής συσκευής ανάγνωσης
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1
2

Αριθμός μονάδων
Η φορητή συσκευή ανάγνωσης και
τυχόν εξαρτήματα που απαιτούνται,
ώστε να ικανοποιούνται όλες οι
προδιαγραφές της συσκευής, πρέπει
να είναι ασύρματες, ενιαίες και ο
χειρισμός τους να εκτελείται με ένα
χέρι.
Το συνολικό βάρος της φορητής
συσκευής ανάγνωσης πρέπει να είναι
μικρότερο
από
1000
gr,
συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.
Η προτεινόμενη φορητή συσκευή
ανάγνωσης
πρέπει να διαθέτει
λειτουργία
συλλογής
δεδομένων
ταυτόχρονα με άλλες λειτουργίες.
Στις λειτουργίες αυτές πρέπει να
περιλαμβάνεται η σάρωση ραφιών, η
διεξαγωγή
απογραφής,
ο
προσδιορισμός στοιχείων σε λίστες
αναζήτησης
και
στοιχείων
με
εσφαλμένη ασφάλεια.

1
ΝΑΙ

3

4

≤ 1000 gr

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5

Αναγνώριση
ετικετών
RFID
συχνότητας 13,56 MHz
Υποστήριξη των προτύπων ISO 15693
& ISO 18000-3
Ανάγνωση και Αναγνώριση: HF Rfid
tags, Barcoding, 2D coding
Επικοινωνία/συνδεσιμότητα: WLAN
802.11, USB, Bluetooth
Αναγνώριση του Danish DataModel
ISO28560-3
Ελεγχος ασφαλείας με αναγνώριση
του RFID security bit (AFI/EAS)
Δυνατότητα
αναγνώρισης
και
ανάγνωσης
του
περιεχομένου
ετικέτας RFID από απόσταση σε εύρος
τουλάχιστον 0-40cm
Ταχύτητα ανάγνωσης

ΝΑΙ

6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

16

17

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

>=
40
tags/sec
Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ΝΑΙ
ανάγνωσης πρέπει να αποθηκεύει rfid
codes ή barcodes των δεδομένων που
ανιχνεύει στα ράφια και να τις
διοχετεύει στο ILS της βιβλιοθήκης.
Δημιουργεί διάφορες μορφές αρχείων
(txt, csv) που μπορούν εν συνεχεία να
προσαρμοστούν ανάλογα και να
τροφοδοτήσουν λειτουργίες του ILS.
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ΝΑΙ
διαθέτει λειτουργία εντοπισμού για
την αναζήτηση στοιχείων με βάση τα
κριτήρια που καταχωρούν οι χρήστες
απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να
παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης
του τίτλου του στοιχείου στη
συσκευή.
Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει ΝΑΙ
να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον
3.5” και να χρησιμοποιεί αφαιρούμενη
κάρτα μνήμης.
Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός ΝΑΙ
πρέπει να είναι ενιαία, να διαθέτει
εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να
εκτελείται εύκολα η σάρωση των
ραφιών σε όλα τα επίπεδα, να είναι
εύκολη στη χρήση με το ένα χέρι του
χειριστή και να μην επιβαρύνει
ιδιαίτερα τον καρπό, το χέρι, τον ώμο
και τον αγκώνα του.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της ΝΑΙ
φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει
να παρέχει τουλάχιστον 16 ώρες
λειτουργίας πριν από τη φόρτιση ή
την αλλαγή των μπαταριών.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Χρόνος
πλήρους
επαναφόρτισης
μπαταριών
Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει
να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα
διαγνωστικού
ελέγχου
για
αντιμετώπιση προβλημάτων.
Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει
να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anticollision (διευθέτησης επεισοδίων
σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον
αριθμό των ετικετών που μπορούν να
αναγνωριστούν και να σαρωθούν
ταυτόχρονα.
Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει
να διαθέτει μνήμη για καταχώρηση
στοιχείων >= 256 ΜΒ
Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από
την συσκευή απογραφής θα πρέπει
να είναι σε μορφή τέτοια ώστε να
είναι εύκολη η επεξεργασία τους από
το σύνηθες λογισμικό γραφείου των
σταθμών εργασίας.
Η προτεινόμενη συσκευή ανάγνωσης
πρέπει να διαθέτει ηχητικές και
οπτικές ενδείξεις για την επαλήθευση
των προσδιοριζόμενων στοιχείων. Οι
ηχητικές
ενδείξεις
πρέπει
να
ρυθμίζονται από το χρήστη.
Η εγγύηση κατασκευαστή για τη
συσκευή πρέπει να είναι >= 2 ετών
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
φέρει πιστοποιήσεις κατά CE και FCC.

<= 6 ώρες

19

20

21
22

23

24
25

Πίνακας 6:

Α/Α
1
2
3

4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Απαιτήσεις Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Αριθμός Αδειών
Απαιτήσεις
λειτουργικού
συστήματος:
Windows 7 ή μεταγενέστερη
Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP/SIP2
(Session Initiation Protocol), APIs
(Applications
Programming
Interface) και NCIP (National
Circulation Interchange Protocol)
Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID
ετικετών.
Στατιστικά
στοιχεία
κίνησης χρηστών.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1/μονάδα
ΝAI
ΝAI

ΝAI
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

5

Απόλυτη διαλειτουργικότητα με το ΝAI
Σύστημα της Βιβλιοθήκης (LIS) που
προσφέρεται σ’ αντικατάσταση του
Advance
Να είναι πλήρως συμβατό με τη NAI
συσκευή στην οποία αναφέρεται
αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της.

8

Πίνακας 7:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Μετάπτωση από το σύστημα
ταυτοποίησης μέσω Barcode στο
σύστημα ταυτοποίησης μέσω RFID
Η μετάπτωση θα περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό των ετικετών βάσει
ISO28560-3 Danish Datamodel με
μεταφορά του Barcode στη θέση του
Item id
O προγραμματισμός των ετικετών
RFID θα περιλάβει και όσα άλλα
στοιχεία υποδείξει η βιβλιοθήκης
(π.χ. ISIL code).
O υποψήφιος ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις
προσφερόμενες μονάδες στις θέσεις
που θα υποδείξει η βιβλιοθήκη
Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος
να
προσφέρει
ικανοποιητική εκπαίδευση στη χρήση
του προσφερόμενου εξοπλισμού στο
προσωπικό της βιβλιοθήκης, Να
δοθεί
αναλυτικό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των
υπηρεσιών που περιλαμβάνει η
προσφερόμενη εγγύηση και η
συντήρηση

40.000
τεκμήρια

3

4

5

6

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Απαραίτητες Υπηρεσίες

Α/Α

2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝAI

ΝAI

ΝAI

ΝAI

ΝΑΙ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (SERVERS, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,
SCANNERS, ΚΛΠ)
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης
Λειτουργικών και Τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Πίνακας 1: Tower Server
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αριθμός
εξυπηρετητών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

προσφερόμενων

ΓΕΝΙΚΑ
2.
Να αναφερθεί το μοντέλο
3.
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής

4.

5.

6.

7.

Ο εξυπηρετητής (server) πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ημερομηνία ανακοίνωσης ή τελευταίας
ενημέρωσης εντός των τελευταίων
οκτώ (8) μηνών. Να αναφερθεί η
ημερομηνία ανακοίνωσης ή τελευταίας
ενημέρωσης.
Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν
τον
προσφερόμενο
εξυπηρετητή
(μητρική πλακέτα, σκληροί δίσκοι,
οδηγός DVD drive, κάρτες, κλπ.) είναι
υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιηθεί
για την ορθή λειτουργία τους στο
σύνολό τους από τον κατασκευαστή
του εξυπηρετητή και να είναι
συναρμολογημένα από το εργοστάσιο
κατασκευής του εξυπηρετητή και αυτό
είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με
σχετική βεβαίωση που προέρχεται από
τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπό
του ή την θυγατρική του στην Ελλάδα.
Το ίδιο ισχύει και για το πληκτρολόγιο,
την οθόνη και το mouse τα οποία
αφενός
να
είναι
του
ίδιου
κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα
και αφετέρου να διαθέτουν το δικό
τους αριθμό εξαρτήματος (part
number).
Οι
αναφερόμενες
προδιαγραφές
αφορούν έναν εξυπηρετητή
Ο εξυπηρετητής πρέπει να συνοδεύεται
από πληκτρολόγιο, mouse και μία
οθόνη όμοια με αυτή των τεσσάρων (4)
PCs
της
επόμενης
ενότητας
προδιαγραφών
Να προσφέρεται στην κατάλληλη
σύνθεση ώστε να δύναται να
λειτουργήσει
ακόμα
και
σε
θερμοκρασία 45° C.

Ένας (1)
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ-CHASSIS

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Τύπος πλαισίου (chassis) tower με
δυνατότητα να μετατραπεί μελλοντικά
σε Rackable.
Διαστάσεις που καταλαμβάνει, όταν
εγκαθίσταται στο Rack
Power Supplies Hot Plug και Redundant
Fans Hot Plug και Redundant
Να διαθέτει μηχανισμό ελέγχου
ταχύτητας των ανεμιστήρων με σκοπό
την μείωση του θορύβου που
προκαλείται από την λειτουργία τους
Αριθμός
Μονάδων
εσωτερικών
Σκληρών Δίσκων διάστασης 2.5 ιντσών,
που δύναται να υποστηρίξει στην
προσφερόμενη
σύνθεση
ο
εξυπηρετητής

ΝΑΙ
<= 4U
>= 2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

>= 8

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU)

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή
εντός του δευτέρου τριμήνου του 2019
ή μεταγενέστερα
Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών που
υποστηρίζει η μητρική πλακέτα του
server
Αριθμός
εγκατεστημένων
επεξεργαστών
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
Αριθμός threads επεξεργαστή
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή

ΝΑΙ
>= 2
Ένας (1)
>= 8
>= 16
>= 2.10GHz

ΜΝΗΜΗ

20.

Τύπος

21.
22.

Μέγεθος Προσφερόμενης
Μέγιστη Υποστηριζόμενη

DDR4-2933,
Registered,
ECC,
ή ανώτερος
>= 32 GB
>= 1500 GB

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

23.

Υποστήριξη Serial Attached SCSI (SAS)
και Serial ATA (SATA) drives.
Να προσφέρεται συμβατός RAID
Controller. Ο RAID controller θα πρέπει
να έχει τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
⎯ Να υποστηρίζει τα επίπεδα RAID 0,
1, 10, 5, 50, 6, 60
⎯ Να δύναται να οδηγήσει μέχρι οκτώ
(8) σκληρούς δίσκους.
⎯ Να διαθέτει μνήμη cache 2 GB,
προστατευμένη από μηχανισμό
προστασίας των δεδομένων σε
περίπτωση πτώσης της τάσης

ΝΑΙ
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Α/Α

24.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

δικτύου
Αριθμός μονάδων εγκατεστημένων
Σκληρών Δίσκων σε κάθε εξυπηρετητή
σε διάταξη RAID5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

>= 4

25.

Τύπος Μονάδων Σκληρών Δίσκων

HDD SAS
12Gb/s HotPlug, 10000
rpm

26.

Χωρητικότητα ανά μονάδα σκληρού
δίσκου

>= 1200 GB

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
27.
DVD-RW SATA Εσωτερικό
ΚΑΡΤΕΣ I/O

28.

Τύπος Θυρών Δικτύου

29.

Αριθμός Θυρών
Στον αριθμό αυτόν δεν περιλαμβάνεται
η ενδεχόμενη κάρτα δικτύου που
προορίζεται για την απομακρυσμένη
διαχείριση του server.

ΝΑΙ

Gigabit
Ethernet
(RJ45) LAN (1
Gbit/s)
>= 2

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

30.
31.
32.
33.
34.

Τύπος Μονάδων Τροφοδοσίας (Power
Supplies)
Αριθμός Μονάδων
Ισχύς για έκαστη μονάδα με απόδοση
καλύτερη ή ίση με 94%
Τάση Λειτουργίας
Να διαθέτει πιστοποίηση απόδοσης
τροφοδοτικού 80 PLUS Platinum.

Hot Plug
>= 2
>= 800W
220V+/-20V
ΝΑΙ

ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

35.
36.
37.

38.
39.
40.

Κάρτα
Γραφικών
με
connector
σύνδεσης οθόνης 15 pin
Σειριακή θύρα
USB 3.0 ports από την μητρική πλακέτα
κάθε εξυπηρετητή (χωρίς χρήση
κάρτας) εκ των οποίων δύο να
βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του
server
PCIe slots 3.0 x8
(όταν έχουν
εγκατασταθεί και οι δύο επεξεργαστές)
PCIe slots 3.0 x16 (ξεχωριστά από τα
προηγούμενα
και
όταν
έχουν
εγκατασταθεί και οι δύο επεξεργαστές)
Να
παρέχεται
προαιρετικά
η
δυνατότητα παροχής PCI slot

>= 1 VGA
>= 1
>= 7

>= 5
>= 3
ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ

41.

Να προσφέρεται λογισμικό της ίδιας
κατασκευάστριας
εταιρείας
του
εξυπηρετητή,
για
την
εποπτεία

ΝΑΙ
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42.

43.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(monitoring)
της
κατάστασης
τουλάχιστον
των
βασικών
εξαρτημάτων συνοδευόμενο από το
Media Kit της κατασκευάστριας
εταιρείας
Ενσωματωμένη
δυνατότητα
για
διασύνδεση-ολοκλήρωση (integration)
του λογισμικού διαχείρισης του server
με τα παρακάτω συστήματα-λογισμικά
διαχείρισης:
HP Systems Insight Manager, Fujitsu
ManageNow, Microsoft SCCM, Microsoft
SCOM, Nagios, Icinga, VMware vCenter,
VMware vRealize ή ισοδύναμα
Να προσφέρεται ενσωματωμένη στο
motherboard μονάδα hardware η οποία
να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες
εξελιγμένου απομακρυσμένου ελέγχου
(τηλεχειρισμού) και διαχείρισης:
• Υποστήριξη IPMI v.2.0
• Υποστήριξη DCMI v.1.5
• Υποστήριξη UEFI/Secure Boot
• Απομακρυσμένο έλεγχο της
τροφοδοσίας με δυνατότητα power
off/on
• Πλήρης εποπτεία της κατανάλωσης
ισχύος του server,
• Prefailure Analysis
• Εποπτεία της κατάστασης των
σκληρών δίσκων, των PCIe SSD και
της διάταξης RAID
• Παρακολούθηση και έλεγχος της
διαδικασίας εκκίνησης
Remote boot μέσω δικτύου και
δυνατότητα εγκατάστασης του
λειτουργικού μέσω δικτύου
• Δυνατότητα υποστήριξης
απομακρυσμένων μέσων (remote
media) για την εγκατάσταση
λειτουργικού ή τις εργασίες
συντήρησης.
• Δυνατότητα πρόσβασης στην
console του λειτουργικού
συστήματος με γραφικό
περιβάλλον
• Server LifeCycle Management
• Server OS Installation
• Downloadable bootable ISO images
στην ενσωματωμένη SD κάρτα
χωρητικότητας τουλάχιστον 16 GB
• Preventive server component stress
tests
• Εκτεταμένο και αυτοματοποιημένο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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health management
Σε
περίπτωση
βλαβών
είναι
υποχρεωτικό
να
παρέχεται
η
δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης
44.
του υπευθύνου μηχανογράφησης είτε
με email είτε με SMS (δηλαδή να
παρέχονται και οι δύο τρόποι
ειδοποίησης).
ΕΓΓΥΗΣΗ
On Site Service, 5days x 9hours (5x9
δηλαδή εργάσιμες ημέρες και ώρες)
διάρκειας πέντε (5) ετών, με
ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, παρεχόμενες οι υπηρεσίες
εγγύησης από την κατασκευάστρια
εταιρεία
του
εξυπηρετητή.
Η
45.
προσφερόμενη εγγύηση πέρα από
κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και
γραπτώς με τεχνική δήλωση του
κατασκευαστή του εξοπλισμού.
(Σε περίπτωση απουσίας της
ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα
αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο για
συνεργασία
με
τα
ακόλουθα
λειτουργικά συστήματα κατ’ ελάχιστον
(είτε να υποστηρίζει τα ακόλουθα
λειτουργικά συστήματα βεβαιούμενο
αυτό από επίσημο φυλλάδιο της
46.
κατασκευάστριας εταιρείας): Microsoft
Windows 2019, 2016, Hyper-V, VMware
vSphere 6.7/6.5, Suse Linux Ent. Server
12, Red Hat Ent. Linux 8/7, Citrix
XenServer ή ισοδύναμο με κάθε ένα από
τα προαναφερόμενα
Να
προσφερθεί
το
κατάλληλο
λειτουργικό
σύστημα
για
τη
47.
διαμόρφωση
του
περιβάλλοντος
λειτουργίας
του
προσφερόμενου
λογισμικού διαχείρισης βιβλιοθήκης
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι απαντήσεις στις απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να
τεκμηριώνονται υποχρεωτικά, είτε από
επίσημο
τεχνικό
φυλλάδιο
της
κατασκευάστριας
εταιρείας
με
48.
ταυτόχρονη αναφορά στο σχετικό URL,
είτε από βεβαίωση που έχει εκδοθεί
από την κατασκευάστρια εταιρεία ή
τον εκπρόσωπό της ή την θυγατρική
της στην Ελλάδα. Σε περίπτωση
κατάθεσης τεχνικού φυλλαδίου το

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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οποίο δεν διατίθεται στο διαδίκτυο,
τότε η αυθεντικότητα αυτού θα πρέπει
να βεβαιώνεται επίσης από σχετική
βεβαίωση
της
κατασκευάστριας
εταιρείας ή του εκπροσώπου της ή της
θυγατρικής της στην Ελλάδα.

Πίνακας 2: DESKTOP PC
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι
επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να
τεκμηριώνονται
με
αντίστοιχες
υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά
φυλλάδια
(ενδεικτικά:
prospectus,
manuals κλπ) στην Ελληνική ή στην
Αγγλική
γλώσσα,
τα
οποία
θα
συνυποβάλλονται
με
την
τεχνική
προσφορά συνοδευόμενα υποχρεωτικά
από το σχετικό URL λήψης τους στο
διαδίκτυο. Στην περίπτωση που ορισμένα
από
τα
ζητούμενα
τεχνικά
χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε
τεχνικά
φυλλάδια,
η
τεκμηρίωση
υποχρεωτικά θα γίνεται με παραπομπή σε
σχετικές
βεβαιώσεις
της
κατασκευάστριας
εταιρείας
ή του
εκπροσώπου της ή της θυγατρικής της.

ΝΑΙ

Small Form Factor
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο
Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να
είναι
καινούργιο,
αμεταχείριστο,
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση ή
τελευταία ενημέρωση τους τελευταίους
12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης
της προσφοράς (για το σύνολο του
μηχανήματος), να κυκλοφορεί στην αγορά
και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης / απόσυρσης. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του
υπολογιστή (περιλαμβανομένων του
πληκτρολογίου, του ποντικιού και της
οθόνης) να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια
εταιρία
που
αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
2.
3.
4.

ΝΑΙ
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. Η
κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει
γίνει
σε
εργοστάσιο
επώνυμου
κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
Ειδικότερα τα επί μέρους τμήματα που
συνθέτουν
κάθε
προσφερόμενο
υπολογιστή (μητρική πλακέτα, σκληροί
δίσκοι, οδηγός DVD drive, κάρτες, κλπ.)
είναι υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιηθεί
για την ορθή λειτουργία τους στο σύνολό
τους από τον κατασκευαστή του
υπολογιστή
και
να
είναι
συναρμολογημένα από το εργοστάσιο
κατασκευής του υπολογιστή και αυτό
είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με
σχετική βεβαίωση που προέρχεται από
τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπό του
ή την θυγατρική του στην Ελλάδα.
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 7.0 ή
νεώτερο, EPEAT, Οδηγία RoHS
Αφαίρεση καλύμματος, οπτικού και
σκληρού δίσκου χωρίς την χρήση
εργαλείων
Δυνατότητα αποκλεισμού συσκευών
αποθήκευσης USB επιτρέποντας όμως τη
χρήση USB πληκτρολογίου/ποντικιού
Όλοι οι προσφερόμενοι προσωπικοί
υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια
επακριβώς σύνθεση και το ίδιο επακριβώς
configuration
Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί
οπτικοί δίσκοι με τους οδηγούς κάθε
συσκευής του συστήματος. Οι εν λόγω
οπτικοί δίσκοι είναι υποχρεωτικό να
προέρχονται από την κατασκευάστρια
εταιρεία του Υπολογιστή.
Να διαθέτει φίλτρο στο μπροστινό μέρος
του μηχανήματος για προστασία του
εσωτερικού μέρους του μηχανήματος από
την σκόνη

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

Να προσφέρεται με ενσωματωμένο
αισθητήρα ελέγχου ανοίγματος του
περιβλήματος του μηχανήματος (intrusion
switch) ώστε σε πιθανό άνοιγμα του
μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο
χρήστη να ενημερώνεται ο administrator
του δικτύου

ΝΑΙ

12.

Επίπεδο θορύβου μετρούμενο στην θέση
του χρήστη (operator position) και με
χρήση του σκληρού δίσκου (HDD load)
σύμφωνα με ISO 7779:2010

≤ 24 dB (A)
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MOTHERBOARD
13.
Intel Q370 Chipset ή καλύτερο
14.
Trusted Platform Module 2.0
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
15.
Οικογένειας x86-64 i7, 8ης γενιάς ή
ισοδύναμος. Η ισοδυναμία δύναται να
τεκμηριώνεται με την χρήση των
μετρήσεων του internet site:
https://www.cpubenchmark.net/high_end
_cpus.html από τις οποίες να προκύπτει
απόδοση καλύτερη από 15100 καθώς και
όσον αφορά στις δυνατότητες της
κατηγορίας Advanced Technologies που
υποστηρίζει ο προσφερόμενος
επεξεργαστής σε σύγκριση με αυτές του
απαιτουμένου
16.
Αριθμός Επεξεργαστών
17.
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
18.
Αριθμός νημάτων επεξεργαστή
19.
Bασική συχνότητα λειτουργίας
20.
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας
21.
Cache Επεξεργαστή
ΜΝΗΜΗ
22.
DIMM slots
23.
Ζητούμενο μέγεθος μνήμης
24.
Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη (Gb)
25.
Tαχύτητα μνήμης
26.

Tεχνολογία μνήμης DDR4 ή ανώτερο

ΝΑΙ

≥1
≥6
≥ 12
≥ 3,2GHz
≥ 4,2GHz
≥ 12 MB
≥4
≥ 16 GB
≥ 64GB
≥ 2666MHz
ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
27.
Σκληρός δίσκος τεχνολογίας M.2 NVMe με
πρωτόκολλο επικοινωνίας PCI Express και
ταχύτητα ανάγνωσης τουλάχιστον 2700
ΜΒ/s και εγγραφής τουλάχιστον 1500
ΜΒ/s
28.
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
29.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Χωρητικότητα δίσκου

ΝΑΙ

≥1
≥ 512 GB

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
30.
Κάρτα Δικτύου 100/1000 ή ταχύτερη,
αυτόνομη
ή
ενσωματωμένη,
με
δυνατότητα Network boot
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
31.
DVD+/-RW
Τεχνολογίας
DualLayer,
συνοδευόμενο αφενός από το κατάλληλο
λογισμικό χρήσης του και αφετέρου από
το κατάλληλο λογισμικό αναπαραγωγής
των οπτικών μονάδων που δέχεται.
Τα λογισμικά αυτά δεν θα πρέπει να είναι
freeware ούτε μέρος του λειτουργικού

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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συστήματος
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
32.
Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY συμβατό
με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη
αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών
χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο
33.
Θα
πρέπει να
είναι
της
ίδιας
κατασκευάστριας εταιρείας με την
κεντρική μονάδα του υπολογιστή
34.
Σύνδεση με την κεντρική μονάδα του ΗΥ
μέσω USB
ΠΟΝΤΙΚΙ
35.
Οπτικό ποντίκι, τουλάχιστον 2 πλήκτρων,
με τροχό κύλισης, κατάλληλο για
δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.
36.
Θα
πρέπει να
είναι
της
ίδιας
κατασκευάστριας εταιρείας με την
κεντρική μονάδα του υπολογιστή
37.
Σύνδεση USB
38.

Να φέρει σήμανση CE

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

I/O Θύρες (χωρίς την χρήση πρόσθετων εξωτερικών μονάδων)
39.
Ελάχιστος συνολικός αριθμός θυρών USB
≥ 10
2.0 και 3.1 ή νεότερο
40.
Ελάχιστος αριθμός θυρών USB 3.1 Gen2 ή
≥3
νεότερο που θα παρέχονται στο
μπροστινό μέρος του μηχανήματος και η
μία εξ’ αυτών να είναι Type C
41.
Ελάχιστος αριθμός θυρών USB 3.1 Gen1
≥4
42.
43.

Θύρα PCI-Express 3.0 16x
Θύρα PCI-Express 3.0 4x ή ταχύτερη στην
οποία να είναι δυνατή και εγκατάσταση
κάρτας 16x
Ελάχιστος αριθμός θυρών USB στο
μπροστινό μέρος της μονάδας
Θύρα DisplayPort

≥1
≥1

Θύρες
δικτύου
Ethernet
RJ-45,
10/100/1000
47.
Θύρες Audio-In, Audio-Out
48.
Θύρες Microphone, Headphone
στο
μπροστινό μέρος του μηχανήματος
ξεχωριστές από αυτές της προηγούμενης
παραγράφου
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
49.
Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή (οnboard) ή ξεχωριστή
50.
Μέγιστη ανάλυση
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ
51.
Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου

≥1

44.
45.

≥4
≥2

46.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥ 4096x2304
ΝΑΙ
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ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
52.
Ισχύς τροφοδοτικού

≥ 210 W

53.

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες του συστήματος και
θα είναι τεχνολογίας PFC (Power Factor
Correction) active ή ισοδύναμης, με βαθμό
απόδοσης (power supply efficiency)
τουλάχιστον 87% σε φορτίο 100%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
54.
Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Greek ή
νεότερη έκδοση – Να συνοδεύεται από
την άδεια χρήσης του – Να συνοδεύεται
από CD εγκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
55.
Το σύστημα να έχει διαγνωστικά εργαλεία
ώστε να είναι είναι διαχειρίσιμο και να
διαθέτει λογισμικό το οποίο θα μπορεί να
στείλει μέσω του δικτύου alerts στον
διαχειριστή, σε περίπτωση βλάβης. Να
αναφερθεί το λογισμικό μέσω του οποίου
υλοποιείται.
56.
Να
διαθέτει
ενσωματωμένη
την
δυνατότητα μόνιμης διαγραφής των
δεδομένων του σκληρού δίσκου με την
χρήση
ειδικού
λογισμικού
του
κατασκευαστή του υπολογιστή για
αποτροπή
υποκλοπής
από
μη
εξουσιοδοτημένο
χρήστη
των
διαγραφέντων δεδομένων από τον χρήστη
του συστήματος
57.
Να αναφερθεί η χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία για διαχείρισή του από μακριά
(Out of Band management)
ΟΘΟΝΗ
58.
Διαγώνιος οθόνης ≥ 23,8’’ LED
59.
Θα
πρέπει να
είναι
της
ίδιας
κατασκευάστριας εταιρείας με την
κεντρική μονάδα του υπολογιστή και να
δύναται να λειτουργεί 24/7 (όλες τις
ημέρες, όλες τις ώρες της ημέρας)
60.
Να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:
TCO Certified Displays 7.0 ή νεώτερο,
Energy Star 7.0 ή νεώτερο, EPEAT, TÜV
Low Blue Light Certified, TÜV Flicker Free
Certified

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

61.

Zero bright and dark pixel faults,
Σφάλματα Subpixel σύμφωνα με ISO9241307 (Pixel fault class I)

ΝΑΙ

62.

Να διαθέτει χρόνο απόκρισης gray to gray
(μικρότερο ή ίσο) ≤ 5 msec

ΝΑΙ
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63.

Να είναι τεχνολογίας LED με panel IPS (In
Plane Switching)

NAI

64.

Η
γωνία
θέασης
(οριζόντια
και
κατακόρυφη), να είναι τουλάχιστον ίση με
178⁰

ΝΑΙ

65.

Φωτεινότητα τουλάχιστον 250 cd/m2

NAI

66.

Δυναμικός λόγος αντίθεσης τουλάχιστον
15.000.000:1

NAI

67.

Color Performance: τουλάχιστον 16,7
εκατομμύρια

NAI

68.

Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio) 16:9

ΝΑΙ

69.

Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1920
pixels

NAI

70.

Κάθετη ανάλυση τουλάχιστον 1080 pixels

NAI

71.

Να έχει απόσταση μεταξύ κουκίδων (pixel
pitch) μικρότερο ή ίσο με 0,28 mm

NAI

72.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία ή
προσαρτώμενα ηχεία τα οποία πρέπει να
είναι του ίδιου κατασκευαστή με την
οθόνη και η διαδικασία προσάρτησης και
στερέωσης να προβλέπεται από τον
κατασκευαστή.

NAI

73.

Εργονομική βάση στήριξης

ΝΑΙ

74.

Δυνατότητα κλίσης (tilt)

75.

Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους μέχρι 15
εκατοστά
καθώς
και
δυνατότητα
περιστροφής μέχρι 90° (rotation to
portrait)

ΝΑΙ

76.

Είσοδοι ψηφιακής διασύνδεσης Display
Port και HDMI

ΝΑΙ

77.

Αναλογική είσοδος VGA

ΝΑΙ

78.

Να διαθέτει USB θύρες 3.1 (Gen 1)
(upstream και downstream)

ΝΑΙ

79.

Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται από ένα
καλώδιο ψηφιακής σύνδεσης της οθόνης
το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται στο
τεχνικό φυλλάδιο της οθόνης ως
συστατικό της συσκευασίας της. Σε άλλη
περίπτωση το προσφερόμενο καλώδιο θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον
κατασκευαστή με αποδεκτή τεκμηρίωση
την βεβαίωση του κατασκευαστή ή του
εκπροσώπου του ή της θυγατρικής του

ΝΑΙ

80.

Να διατίθεται έξοδος ήχου (audio) στο

ΝΑΙ

-5°/+35°
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

σώμα της οθόνης (στα ενσωματωμένα
ηχεία) ή στα προσαρτώμενα ηχεία. Επίσης
να διατίθεται και σχετικό καλώδιο ήχου
τουλάχιστον 1,5 μέτρα
81.

Τα ηχεία να έχουν ισχύ τουλάχιστον 2 x 2
Watts

ΝΑΙ

82.

Κατανάλωση σε power save mode (σε
Watts)

≤ 0,35

83.

Κατανάλωση σε λειτουργία
settings (σε Watts)

≤ 17,5

84.

Το τροφοδοτικό να είναι ενσωματωμένο
στο σώμα της οθόνης

ΝΑΙ

85.

Να παρέχεται το απαραίτητο καλώδιο AC
τροφοδοσίας

ΝΑΙ

με

EPA

ΕΓΓΥΗΣΗ
86.

Εγγύηση
καλής
λειτουργίας
για
ανταλλακτικά και εργασία On-Site με
ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από τον κατασκευαστή. Περιλαμβάνει τη
δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων
των συσκευών, δηλ. την υποχρέωση
επισκευής
ή
αντικατάστασης
εξαρτημάτων,
τα
εξαρτήματα,
τις
εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από
το/στο χώρο της Υπηρεσίας. Να
αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του
κατασκευαστή.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
87.
Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν
στην υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία και
προς σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας,
μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τη
λειτουργία και τη διασύνδεσή τους
(καλώδια
δικτύου
και
καλώδια
συνδέσεων,
εγχειρίδια
λειτουργίας,
βοηθητικά προγράμματα), καθώς και τις
απαραίτητες
άδειες
χρήσης
του
λειτουργικού συστήματος

≥ 5 χρόνια

ΝΑΙ

C3.2.8 NAS server
Α/Α

1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Αριθµός µονάδων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Σελίδα 138

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

20PROC006782283 2020-05-28
3.

H συσκευή θα πρέπει να είναι µια και
ενιαία.

ΝΑΙ

4.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και
το µοντέλο.

ΝΑΙ

5.

ΜΗΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΤΑ
(MOTHERBOARD)
Να διαθέτει SAS/SATA controller
(HBA), PCI-e (8-lane) LSI 2008 HBA
card supports 6G SAS/SATA (x8)

ΝΑΙ

6.

Να διαθέτει ενσωµατωµένες κάρτες
δικτύου 1GB µε RJ45 Connectors
(>=2)

7.

Να διαθέτει θύρες HDMI (>=1)

ΝΑΙ

8.

Να διαθέτει θύρες VGA (>=1)

ΝΑΙ

9.

Να διαθέτει θύρες USB 3.0 (>=2)

ΝΑΙ

10.

Να διαθέτει θύρες USB 2.0 (>=6)

ΝΑΙ

11.

Να διαθέτει θύρες PCI-e (>=1)

ΝΑΙ

12.

Να υποστηρίζει SATA
σκληρούς δίσκους (>=8)

ΝΑΙ

13.

Να διαθέτει Hot Swappable
ανεµιστηράκια συστήµατος (>=4)

14.

Να διαθέτει θύρα RS232

15.

Να υποστηρίζει RAID 0, 1, 5, 6, 1+0,
5+0, 6+0 and JBOD

ΝΑΙ

16.

RAID volume encryption AES256bit

ΝΑΙ

17.

Μνήµη DDR3 SDRAM (>=4GB)

ΝΑΙ

18.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU)
Τετραπλού πυρήνα, 2 cores, 4
threads (“>= “)

19.

Ταχύτητα ρολογιού 2.90 GHz (“>= “)

20.
21.

ΙΙΙ/SAS

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφερόµενη ποσότητα δίσκων
(>=4)
Ταχύτητα
περιστροφής
δίσκων
(rpm) (>= 7200)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Επιθυµητή

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22.

Δίαυλος Επικοινωνίας

23.

Χωρητικότητα unformatted (>=2TB)

ΝΑΙ

24.

Cache (>=64MB)

ΝΑΙ

SATA ΙΙΙ
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25.

Hot-pluggable

ΝΑΙ

26.

Οι δίσκοι να είναι συµβατοί µε τον
NAS server

ΝΑΙ

27.

Αριθµός Θυρών Ethernet (>=2)

ΝΑΙ

28.

Τύπος Θυρών Ethernet : 10/100
/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X
WOL
Να
διαθέτει
αισθητήρα
θερµοκρασίας του επεξεργαστή

29.
30.

Να υποστηρίζει λογισµικό λογικών
µηχανών VMware και Citrix

32.

Να υποστηρίζει IP sharing mode,
TCP/IP/AppleTalk
Transport
protocols,
SMB/CIFS,
HTTP/HTTPS, FTP, SFTP,
NFS v3, AFP File protocols

33.

Επιθυµητό
ΝΑΙ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Να λειτουργεί µε σταθερή ή δυναµική
IP διεύθυνση

31.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να
υποστηρίζει
Windows
2000/XP/2003/Vista, Windows 7,
UNIX/Linux, Mac OS 9/X και
µεταγενέστερα
λειτουργικά
συστήµατα (πελάτες (clients) )

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
34.
34.1

Υποστήριξη online αλλαγής (hotplug)
για:
Disk drives

ΝΑΙ

34.2

Power supplies

ΝΑΙ

34.3

Ανεµιστηράκια συστήµατος

ΝΑΙ

35.

36.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Προσφερόµενη εγγύηση όλων
των παραπάνω υλικών εκτός
σκληρών δίσκων (>= 3έτη)
Προσφερόµενη
εγγύηση
σκληρών δίσκων (>= 3έτη)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πίνακας 3: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά
1
Αριθµός Συστηµάτων
2
Είδος εκτύπωσης

1
Έγχρωµη

Α/α
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Τεχνολογία εκτύπωσης
3
4

∆υνατότητες δικτύωσης

5

Βαριά χρήση
Να αναφερθούν:
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Ταχύτητα ασπρόµαυρης
εκτύπωσης (κανονική, A4)

6
7

8

Ταχύτητα έγχρωµης
εκτύπωσης (κανονική, A4)

Τεχνολογία
έγχρωμης
εκτύπωσης λέιζερ
in- line
∆ικτυακός
εκτυπωτής
ΝΑΙ
NAI
>15 σελ/λεπτό

> 15σελ/λεπτό

Εκτύπωση πρώτης
έγχρωµης
σελίδας
(A4,
κατάσταση ετοιµότητας)

Σε λιγότερο από
σε 20 δευτ.

Εκτύπωση πρώτης
ασπρόµαυρης σελίδας (A4,
σε κατάσταση ετοιµότητας)

Σε λιγότερο από
20 δευτ.

11

Ποιότητα ασπρόµαυρης
εκτύπωσης (βέλτιστη)

Τουλάχιστον 600
x 600 dpi

12

Ποιότητα έγχρωµης
εκτύπωσης (βέλτιστη)

Τουλάχιστον 600
x 600 dpi

13

Κύκλος λειτουργίας
(µηνιαίος, Α4)

Τουλάχιστον έως
40.000 σελίδες

14

Συνιστώµενος µηνιαίος
όγκος χαρτιού

Τουλάχιστον έως
2000 Σελίδες

15

Μνήµη

Τουλάχιστον 128
MB

16

Ταχύτητα επεξεργαστή

Τουλάχιστον 540
MHz

17

Βασικές γλώσσες
εκτυπωτή

PCL 6, PCL 5c,
προσοµοίωση
Postscript επίπεδο
3

18

Βασικοί δίσκοι χαρτιού

Τουλάχιστον 1

9

10

∆ιαχείριση χαρτιού εισόδου
19

∆ίσκος
τροφοδότησης
εισόδου
τουλάχιστον 250
φύλλων
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∆ίσκος συλλογής

20

21

∆ιαχείριση χαρτιού εξόδου

τουλάχιστον 150
φύλλων

Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων

Χειροκίνητη
(να
παρέχεται
υποστήριξη
προγράµµατος
οδήγησης)

A4, A5, A6, B5
22

Υποστηριζόµενα µεγέθη
µέσων

(JIS),
10 x 15 cm, 16K,
ταχυδροµικές
κάρτες.

23

Υποστηριζόµενοι τύποι
µέσων

Χαρτί (έγχρωµο,
γυαλιστερό,
επιστολόχαρτο
φωτογραφικό,
απλό,
προεκτυπωµένο,
διάτρητο,
ανακυκλωµένο,
σκληρό),
διαφάνειες,
ετικέτες, φάκελοι

Χειρισµός τελικού
αποτελέσµατος

Τροφοδότηση
µεµονωµένων
φύλλων

Τυπική συνδεσιµότητα

Θύρα Hi-Speed USB
2.0, ενσωµατωµένο
Fast
Ethernet
10/100Base-TX

26

Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β
x Υ)

550 x 550 x 450 mm

27

Βάρος προϊόντος Μικρότερο από 30 (Επιθυµητό

24

25

kg

Πίνακας 4: ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS)
A/ A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Ισχύς εξόδου

6000VA,
Τουλάχιστον

2

Συντελεστής ισχύος (power fact

≥0.85
τουλάχιστον
ισοδύναμος

3
4

Τεχνολογία
Τάση Εισόδου

On-Line

5

Ανοχή Εισόδου

-/+ 20% ή
Καλύτερη

208, 220, 230,
240 VAC
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6

Συχνότητα / Ανοχή Εισόδου

45-65Hz / ± 3Hz
ή καλύτερη

7
8

Κυματομορφή Εξόδου
Τάση Εξόδου

Ημιτονοειδής

9

Συχνότητα / Ανοχή Εξόδου

50 / 60 Hz ±
3%Hz ή καλύτερη

10

Απόδοση AC/AC

>85% (>95% σε
High
Efficiency
Mode) ή καλύτερη

11

Τυπική Αυτονομία

Από 5 έως 10 min
σε πλήρες φορτίο με
pf.=0.9 ή καλύτερη
Δυνατότητα
και
ικανότητα
επέκτασης
αυτονομίας
με
πρόσθεση όμοιων
αντίστοιχα
ερμαρίων
εξωτερικών
συσσωρευτών.

12

Συσσωρευτές

Μολύβδου κλειστού
τύπου
χωρίς
απαίτηση
συντήρησης, 5ετούς
διάρκειας ζωής.

13

Επικοινωνία

Να
διαθέτει
Σειριακή θύρα
επικοινωνίας RS232
ή USB ή
δικτύου TCP/IP, και
το
αντίστοιχο
software
με
δυνατότητα
παρακολούθηση ς
του UPS από Η/Υ.

14

Εγγύηση

Τουλάχιστον δυο
(2) έτη.

Ε.

220 , 230 , 240
VAC ± 2%
Ρυθμιζόμενη

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Ο ανάδοχος θα πρέπει:

ΝΑΙ

Να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που
θα εφαρμόσει για την υλοποίηση του
παρόντος έργου
2

Η

μεθοδολογία

θα

περιλαμβάνει ΝAI
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

τουλάχιστον:
•

Το σχήμα διοίκησης

•

Το σχήμα επικοινωνίας

•

Το σχήμα παρακολούθησης
της υλοποίησης του έργου

•

Την ομάδα εργασίας με τα
καθήκοντα κάθε
συμμετέχοντος σε σχέση με
τις ενότητες του έργου που
προτείνει να υλοποιήσει και
το χρόνο απασχόλησής του

3

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ΝAI
παρουσιάσει
αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε
ενότητας που αναλαμβάνει, στο
πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης του συνόλου του έργου

4

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του ΝAI
έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες

5

Ολος ο εξοπλισμός, το λογισμικό και ΝΑΙ
οι εφαρμογές θα παραδοθούν
εγκατεστημένα και σε λειτουργία

6

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ΝAI
υποχρεωμένος
να
προσφέρει
ικανοποιητική εκπαίδευση στη χρήση
του προσφερόμενου εξοπλισμού,
λογισμικού και εφαρμογών
στο
προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Ο χρόνος εκπαίδευσης δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 8 ημέρες.
Να δοθεί ο χρόνος και το αναλυτικό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
ανά
κατηγορία
λογισμικού
και
εφαρμογής.

7

Για όλες τις περιπτώσεις ο ΝΑΙ
υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται
να
παραδώσει
ολοκληρωμένη
τεκμηρίωση:
•

Τεχνικά εγχειρίδια
κατασκευαστή για τον
εξοπλισμό

•

Αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια
(manuals) στην Αγγλική για
το προσφερόμενο λογισμικό,
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή
•

Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης
των εφαρμογών που θα
αναπτύξει στην Ελληνική

8

Ολες οι άδειες λογισμικού που θα ΝΑΙ
συνοδεύουν τον εξοπλισμό που θα
προσφερθεί θα είναι πρωτότυπες και
θα συνοδεύονται από αντίστοιχη
τεκμηρίωση

9

Το
λογισμικό
ανάπτυξης
και ΝΑΙ
διαχείρισης των εφαρμογών καθώς
και οι εφαρμογές θα συνοδεύονται
από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1)
έτους
από
την
ημερομηνία
παραλαβής τους

10

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ΝΑΙ
υποχρεωμένος να αναλάβει τη
συντήρηση του συνόλου των
προσφερόμενων ειδών ( λογισμικού
και
εφαρμογών)
για
χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3)
ετών μετά τη λήξη της εγγύησης,
εφόσον το ζητήσει η Βιβλιοθήκη

11

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των ΝΑΙ
υπηρεσιών που περιλαμβάνει η
προσφερόμενη εγγύηση και η
συντήρηση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λογισμικό

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.

1

1

Ολοκληρωμένο
Βιβλιοθήκης

2

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Τεμ.

1

3

Εξοπλισμός RFID

Τεμ.

1

4

Υπηρεσίες
Μετάπτωσης
Υπηρεσιών και Εφαρμογών
της Βιβλιοθήκης

Τεμ.

1

5

Λοιπές Υπηρεσίες

Τεμ.

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ο Προσφέρων

Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενδεικτικός Προυπολογισμός υπηρεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

Α/Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1

Ολοκληρωμένο
Λογισμικό
Βιβλιοθήκης

Τεμ.

1

48160000

40.000,00

40.000

2

Εξοπλισμός
Πληροφορικής

Τεμ.

1

30230000

18.000,00

18.000

3

Εξοπλισμός RFID

Τεμ.

1

48730000

30.000,00

30.000

4

Υπηρεσίες
Μετάπτωσης
Υπηρεσιών
Εφαρμογών
Βιβλιοθήκης

Τεμ.

1

72300000

14.500,00

14.500

5

Λοιπές Υπηρεσίες

Τεμ.

1

72300000

55.000,00

55.000

και
της

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
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τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.
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xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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