Αθήνα, 10/11/2015
Αρ. Πρωτ. :12069 / 09-11-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (HPC-CLUSTER) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (E3MLab) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. – Ε.Μ.Π.
Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση
Eρευνητικών Προγραμμάτων ΕΠΙΣΕΥ».
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Kαθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Παντελής Κάπρος.
Προϋπολογισμός: 71,340.00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(58.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13.340,00 €)
Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών &
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π.) στο
πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση Προγραμμάτων ΕΠΙΣΕΥ»
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € προϋπολογισμού 71.340,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (58.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 13.340,00 €),
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την
Επέκταση του Υπερ-Υπολογιστικού Συστήματος (HpcΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Cluster) που είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποδειγμάτων
Ενέργειας
–
Οικονομίας
–
Περιβάλλοντος (E3MLab)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π), Ν.Π.Ι.Δ.
Εργαστηρίου Υποδειγμάτων Ενέργειας – Οικονομίας –
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Περιβάλλοντος (E3MLab), Σχολή Ηλεκτρολόγων
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μηχανικών και Υπολογιστών, ΕΜΠ, Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού
ανέρχεται σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (71.340,00 €) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%, (58.000,00 € άνευ ΦΠΑ, ΦΠΑ
13.340,00)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
«Ενίσχυση Προγραμμάτων ΕΠΙΣΕΥ»
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τρίτη 10/11/2015
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
26/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., ήτοι 15
&ΧΡΟΝΟΣ
πλήρεις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ (www.iccs.gr)
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου,
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&ΧΡΟΝΟΣ
26/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του ΠΔ 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου
Συστημάτων Eπικοινωνιών και Υπολογιστών», όπως τροποποιηθέν με τις διατάξεις
του ΠΔ 13/1998 (ΦΕΚ Α`24/ 9.2.1998) «Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος
υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών
του», δυνάμει του οποίου υπήρξε, μεταξύ άλλων, μετονομασία του σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (εφ’ εξής
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αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ»), του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16.07.2008) και του
άρθρου 32 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/04.09.2009) όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/0609.2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών», όπως τροποποιηθείσες ισχύουν.
3) Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α’/ 1997) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» και ιδίως αυτές του
άρθρου 6§1, 3 εδαφ. δ και 5, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), άρθρο 23§2, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85), άρθρο 44§5 εδ. β) αα, του Ν. 3812/2009
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 234), άρθρο 10, του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112), άρθρο 2§4, του Ν.
4013/2011 (άρθρο 11), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (άρθρο 10).
4) Το γεγονός ότι η νομιμοποίηση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ προκύπτει, δυνάμει της υπ’
αριθμ. 22412/17.7.2009 πράξης του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, εκδοθείσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11§5&6 του Ν.
3685/2008, δημοσιευθείσης στο υπ’ αριθμ. 335/31.7.2009 ΦΕΚ - Τεύχος
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου &
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως η άνω πρυτανική πράξη συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 28182/18.9.2009 περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 422/23.9.2009 ΦΕΚ - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών
Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα. Η ως άνω πρυτανική πράξη συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
28182/18.9.2009 όμοια διαπιστωτική πράξη, περί συγκρότησης του ΔΣ,
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 422/23.9.2009 ΦΕΚ ΥΟΔΔ. Το εν λόγω ΔΣ
ανασυγκροτήθηκε δυνάμει της δημοσιευθείσης στο υπ’ αριθμ. 285/29.8.2011 ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, υπ’ αριθμ. 15047/27.07.2011 Πράξη του
Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ανωτέρω ισχύουν σε συνδυασμό
με τις δημοσιευθείσες νομίμως στα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β/1032/7.8.2010, ΦΕΚ
Β/3384/2010, ΦΕΚ Β/3115/2013 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες προέβησαν σε
διαδοχικές παρατάσεις λειτουργίας των ΕΠΙ, της θητείας των Διοικητικών
Συμβουλίων τους, της προθεσμίας αξιολόγησης και προσαρμογής.
5) Την από 14/10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΣΕΥ για τη
διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού και την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης
Υποβολής Προσφορών.
6) Την από 14/10/2015 απόφαση του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η
Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
7) Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή
Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση Προγραμμάτων ΕΠΙΣΕΥ», και επιστημονικό
υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παντελή Κάπρο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ,
αποφασίζει
Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ για την
επέκταση του υπερ-υπολογιστικού συστήματος (HPC-CLUSTER) που είναι ήδη
εγκατεστημένο στο εργαστήριο E3MLab της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
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χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού εβδομήντα μια χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα ευρώ (71.340,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (58.000,00 € άνευ
ΦΠΑ, ΦΠΑ 13.340,00 €) απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εργαστηρίου Υποδειγμάτων Ενέργειας Οικονομίας-Περιβάλλοντος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη,
Ζωγράφου) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Προγραμμάτων ΕΠΙΣΕΥ» και
επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παντελή Κάπρο.
Η προμήθεια των Η/Υ υψηλής επίδοσης αποσκοπεί στην αναβάθμιση της
πληροφοριακής υποδομής του εργαστηρίου Υποδειγμάτων Ενέργειας-ΟικονομίαςΠεριβάλλοντος (E3MLab) της ΣΗΜΜΥ. Συγκεκριμένα η προμήθεια των Η/Υ
αποσκοπεί στην επέκταση του ήδη εγκατεστημένου υπερ-υπολογιστικού συστήματος
του εργαστηρίου Ε3ΜLab.
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την ανάληψη της εκτέλεσης του
έργου ισχύουν οι όροι που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προσφορών που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (Παράρτημα A) και τoν Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα
Β).
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται
και αναλύεται στην παρούσα και στα παραρτήματα αυτής, τα οποία επισυνάπτονται
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα είναι τα
ακόλουθα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΠΙΝΑΚAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
71.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1.Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών
του Έργου (εφεξής αναφέρεται και ως «Επιτροπή») του ΕΠΙΣΕΥ.
Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει το Διαγωνισμό
αζημίως για τους συμμετέχοντες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
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Κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή στο Πρωτόκολλο του ΕΠΙΣΕΥ (Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου, Αθήνα) μέχρι τις 26/11/2015 και ώρα
11:00π.μ.
3.2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.
Η ημερομηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων
του ΕΠΙΣΕΥ.
Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη μη έγκαιρη υποβολή της
προσφοράς. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται
υπόψη και επιστρέφονται. Εάν οι προσφέροντες δεν παραλάβουντις προσφορές
τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση τους, τότε αυτές καταστρέφονται.
3.3. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την ημέρα υποβολής προσφορών.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΕΠΙΣΕΥ
και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
3.4.Το τεύχος της παρούσας θα αναρτηθεί στο site της αναθέτουσας Αρχής
(www.iccs.gr). Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί :στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του ΕΠΙΣΕΥ.
3.5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/11/2015,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο
Πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι συναφείς με το αντικείμενο του
έργου φορείς. Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως.
Υποψήφιος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
4.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της
κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
4.1.2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της
26−5−1997 και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
4.1.3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία
των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4.1.4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10−6−1991 για την Πρόληψη
Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες.
4.2. Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως Υποψήφιος,
για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
4.2.1. Τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ειδική
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή έχει διοριστεί /αντικατασταθεί εκκαθαριστής ή
συνεκκαθαριστής ή έχει εκδοθεί απόφαση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής εξυγίανσης του άρθρου 99 ΠτΚ ή σχεδίου αναδιοργάνωσης ή τελεί σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
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4.2.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση/παύση πληρωμών,
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού
ή έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου
99 ΠτΚ ή έχει κατατεθεί αίτηση για σχέδιο αναδιοργάνωσης ή έχει κατατεθεί αίτηση
για διορισμό εκκαθαριστού/συνεκκαθαριστού ή αίτηση για τη λύση του ή έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία για οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
4.2.3. Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας
όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του.
4.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Η
διάπραξη του αδικήματος διαπιστώνεται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο από τον
Αναθέτοντα Φορέα.
4.2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι
εγκατεστημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
4.2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων
και τελών σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
4.2.7. Δεν είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
4.2.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
4.2.9. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου.
Αν ο αποκλεισμός επιβλήθηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα, το κώλυμα
συμμετοχής ισχύει για το διάστημα αυτό.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
5.1.1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα συμμετοχής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης,
και αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση, να
προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και
δικαιολογητικά, (όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο 5.2.), κατά περίπτωση.
5.1.2. Υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την έλλειψη των οριζόμενων κωλυμάτων
– στις παρ. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.3 - υπογράφονται για τα νομικά
πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά
έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών ή από τους ειδικά
νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους για το σκοπό αυτό. Οι
Διαγωνιζόμενες συμπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη
Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
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του μέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνεπάγεται σαφώς ότι δεν
υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του Διαγωνιζόμενου, αλλιώς
αποκλείεται.
5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
I) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 4 της Προκήρυξης, (συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 15 για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα
κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2.
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της 2ης και 3ης
περίπτωσης εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
II) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 4 της Διακήρυξης (ο νόμιμος
εκπρόσωπός τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησης των εταιριών αυτών), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο ίδιο
άρθρο.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα
κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2.
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
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επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της δεύτερης και
τρίτης περίπτωσης, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
III) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε
μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης
της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση
αυτού ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του Υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αναγράφεται σε
Ευρώ. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη
μετάφραση νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο ή άλλο
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
6.2. Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη
δήλωση εκείνου στον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
6.3. Η κατωτέρω αναφερόμενη εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν:
- Την ημερομηνία έκδοσης,
- τον εκδότη,
- την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,
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- τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της εγγύησης,
- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
- τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως.
- το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό (ΕΠΙΣΕΥ) και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του
εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.
- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης .
6.4. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα καταθέσει:
6.4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 5% της συμβατικής αξίας του
συνόλου των προσφερομένων υπηρεσιών (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ) και θα
ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. Η Εγγυητική
Επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της Σύμβασης και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση
που ο μειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις ή κηρυχθεί
έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που έχει
κατατεθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού καταπίπτει υπέρ του ΕΠΙΣΕΥ. Η
εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης περιλαμβάνει, πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 6.3., τα ακόλουθα:
- Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο συνάπτεται.
- Τη διάρκεια ισχύος της η οποία θα είναι όση και η διάρκεια της σύμβασης,
αυξημένη κατά τρεις (3) μήνες.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό:
1. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας
Συγκεκριμένα οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν την κατάλληλη
οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του
υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντας εντός του φακέλου των δικαιολογητικών:
1.1 Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, το είδος της δραστηριότητας, την
τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και περιγραφή των
μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς
υπηρεσιών.
2. Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες
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διαχειριστικές χρήσεις (2012 έως 2014) μεγαλύτερο από το 100% του
προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που οι
Υποψήφιοι δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου.
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι,
οι Υποψήφιοι υποβάλλουν Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων (2012, 2013, 2014), σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση
Ισολογισμών, ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος.
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας δίνονται
στους οικονομικούς φορείς οι δυνατότητες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 45 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - της σχετικής έγγραφης
δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση
του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους.
2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς επί
ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Δικαιολογητικά) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) συναφή έργα που να
καλύπτουν την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συναφών σε
προδιαγραφές και πλήθος με τους ζητούμενους στην παρούσα διακήρυξη, τα
τελευταία πέντε έτη.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος
Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση
Έργο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν Δημόσιος Φορέας ως
στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που
συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων
αυτών ήταν ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του
ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
Ο Πίνακας των συναφών έργων πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
Α ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ/
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει
να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης
/ Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση/ Κοινοπραξία,

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί
όμως συνολικά να καλύπτονται όλες.
Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από
τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός του φακέλου δικαιολογητικών
συμμετοχής - της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση
της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους.
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία: τα
απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση
τους, χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το
διαγωνισμό
Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το
δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον Προσφέροντα
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως
κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα
είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις
συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών
στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών,
θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε
γλώσσα πλην της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στη
στελέχωση του υποψηφίου αναδόχου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα
οποία εργάζονταν-με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά την τελευταία τριετίαστην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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8.1.Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την
σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να
υπάρχουν σε σφραγισμένους υποφακέλους:
1) Φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής
2) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
3) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.
Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία:
- Προσφορά για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών για την επέκταση του υπέρ-υπολογιστικού συστήματος (Hpc-Cluster)
που είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Υποδειγματων Ενεργειας – Οικονομιας –
Περιβαλλοντος (E3mlab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικων & Μηχανικών
Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ»
- Ο αριθμός της Διακήρυξης (αρ. πρωτ/λου).
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, fax).
- Ο Αποδέκτης: ΕΠΙΣΕΥ, Τμήμα Γραμματείας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780,
Ζωγράφου, Αθήνα.
8.2. Περιεχόμενα Υποφακέλου « Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιλαμβάνει (επί ποινή
απόρριψης) τα εξής :
- σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας)
- σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ
τροποποίησης, έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ
- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα
συμμετοχής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης, και
αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση, να
προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και
δικαιολογητικά, (όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο 5.2.), κατά περίπτωση.
- -Έγγραφα και Δικαιολογητικά ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης.
8.3. Περιεχόμενα Υποφακέλου «Τεχνική προσφορά»
Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα
στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
ορισμός και στοιχεία νόμιμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα
διαγωνισμό). Εταιρική παρουσίαση, πληροφορίες σχετικά με την υποδομή, το
πελατολόγιο και μεθοδολογίες διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, είναι
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προαιρετικά και εφόσον περιληφθούν θα βρίσκονται σε σχετικό Παράρτημα της
Τεχνικής Προσφοράς.
- Τεχνική προσφορά που θα πληροί κατά το ελάχιστο τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης.
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει
ότι: α) τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού και β) ότι αυτά πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις CE
που βαρύνουν τον κατασκευαστή των προϊόντων αυτών.
8.4. Περιεχόμενα του Υποφακέλου «Οικονομική προσφορά»
Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει την
οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία θα διατυπώνεται σε ΕΥΡΩ
αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της
προμήθειας κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των υπό προμήθεια
ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή των ειδών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών
που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως.
Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται και
έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή
από τους νόμιμουςεκπροσώπους αυτού.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται και ο χρόνος
ισχύος της.
8.5. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο, εντός
εκάστου αυτοτελούς υποφακέλου, ανά αντικείμενο (Δικαιολογητικά, Τεχνική,
Οικονομική Προσφορά), φέροντας σχετική σημείωση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για
τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη
της παραπάνω αναγραφόμενης ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, μονογραμμένη σε κάθε
σελίδα και υπογεγραμμένη στην τελευταία σελίδα από τον Υποψήφιο ή το
νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες
ή διορθώσεις. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι μονογραμμένη από τον Υποψήφιο, η Επιτροπή δεν μονογράφει τυχόν
διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.
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8.6.Η προσφορά απαιτείται να έχει συνταχθεί σύμφωναμε τους όρους της παρούσης.
8.7. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση.
Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τις τεχνικές
προδιαγραφές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές των οποίων οι αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους Υποψηφίους οποτεδήποτε μετά
τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Δεν
επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο Υποψήφιο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8.8. Εφόσον ο Υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο ή συμμετέχει με αντιπρόσωπο,
υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και παραστατικό εκπροσώπησης
(εξουσιοδότηση, έγγραφο δημόσιο ή εταιρικό από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής,
ΦΕΚ, πρακτικό Δ.Σ. κ.λπ.).
8.9. Αν η προσφορά δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω, θεωρείται ελλιπής και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1. Διαδικασία διενέργειας
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού την 26/11/2015, ημέρα Πέμπτη & ώρα 11:00π.μ. στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
παρουσία τυχόν Υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από την Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει στο
πρώτο στάδιο τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των ελαχίστων
προϋποθέσεων συμμετοχής που συνίσταται στον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων
χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας και τεχνικών ικανοτήτων και των
δικαιολογητικών προς απόδειξή τους, καθώς και την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος
φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο κλειστός φάκελος με τίτλο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το περιεχόμενο του οποίου μονογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή ανά φύλλο.
Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών και μονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά
φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).
Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και
αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται από αυτήν. Ειδικότερα
οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο
των δικαιολογητικών και σε αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Η Επιτροπή
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του,
γνωστοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους η απόφασή του.
Περνούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού οι υποψήφιοι που πληρούν τους
όρους των άρθρων 5 και 7 της παρούσας.
Μετά από την παραπάνω διαδικασία, ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τους
φακέλους των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζεται για όσες Προσφορές έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Όσες δεν κρίθηκαν
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά
φύλλο.
Μετά από το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, ακολουθεί η σχετική
ανακοίνωση τιμών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία
μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε
προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το
περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης)
ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή, χωρίς
απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η
φωτοαντιγραφή.
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να
ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
9.2. Ενστάσεις
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο του φορέα. Οι Υποψήφιοιέως και την κατακυρωτική απόφαση δικαιούνται να
υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150):
α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού
β. κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό
γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού και
δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών
Οι Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 τοις εκατό (0,10%) του προϋπολογισμού του
Έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο
και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε
αιτία”).
Ενστάσεις για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως στο
πρωτόκολλο του ΕΠΙΣΕΥ μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανακοίνωσης του
αποτελέσματος, κοινοποιούνται με μέριμνα του ενιστάμενου στους διαγωνιζομένους
που τυχόν αφορά η ένσταση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής
ενστάσεων γνωστοποιείται εγγράφως στον ενιστάμενο και στους διαγωνιζόμενους
που τυχόν αφορά. Ενστάσεις που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
πιο πάνω θεωρούνται σαν να μην υποβλήθηκαν και δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1. Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος σε προθεσμία ΔΕΚΑ (10) ημερών
από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού να προσέλθει στο ΕΠΙΣΕΥ για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
10.2. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον επιλεγέντα Ανάδοχο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού και τοΔιευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει υπάγεται
στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.
10.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν παρουσιαστεί μέσα στην ως άνω προθεσμία για την
υπογραφή της σύμβασης ή παρουσιαστεί χωρίς να προσκομίσει την προσήκουσα
εγγυητική καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.4.1 της
παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής χωρίς να απαιτείται
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης προς τον Ανάδοχο. Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί σωρευτικά
το δικαίωμα κατακύρωσης του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης
διαγωνιζόμενο καθώς και την αξίωση αποκατάστασης οποιασδήποτε άλλης θετικής ή
αποθετικής της ζημίας.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11.1.Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει την παράδοση των παραδοτέων του
έργου, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τυχόν
παράταση του συμφωνηθέντος παράδοσης των σχετικών παραδοτέων, θα χωρεί
μόνο εφόσον συμφωνείται εγγράφως, με τροποποίηση της παρούσας.
11.2.Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σε
περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 12
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ΠΛΗΡΩΜΗ - ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
12.1. Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία της υπηρεσίας
που θα παρέχεται, με την πιστοποίηση παραλαβής του αντίστοιχου παραδοτέου, ή
κατά περίπτωση των αντίστοιχων παραδοτέων, και προσκόμισης του αντίστοιχου
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
12.2. Η εξόφληση, θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του Τιμολογίου αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την είσπραξη του Τιμολογίου.
12.3. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει κειμένων Νόμους,
φόρους, τέλη και κρατήσεις(0.1 % υπέρ ΕΑΔΗΣΥ) καθώς και σε παρακράτηση φόρου
Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 13
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
13.1.Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση και η ενεχυρίαση των απαιτήσεων του
Αναδόχου, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην των αναγνωρισμένων
Τραπεζών και Ν.Π.Δ.Δ. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης,
διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) το ΕΠΙΣΕΥδεν έχει
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
13.2. Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης,
που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση τουΕΠΙΣΕΥ, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
13.3.Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το
φυσικό αντικείμενο του έργου (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα
της αρχικής σύμβασης.
13.4.Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην
ελληνική γλώσσα.
13.5.Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του
Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία του Αναδόχου και/ή τουΕΠΙΣΕΥ
καθώς και σε κάθε άλλο σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
σύμβαση, που θα ακολουθήσει.
13.6.Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών. Ο παρών διαγωνισμός και η
σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτόν, θα διέπεται αποκλειστικά από το
ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης, αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι
προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του
Αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο και να αποδεικνύονται απαραιτήτως από το φυλλάδιο
του κατασκευαστή οίκου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τον
Πίνακα Συμμόρφωσης συμπληρωμένο στην προσφορά τους.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο
προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη
τεκμηριωμένα στοιχεία. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι
και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.
Όλες οι συσκευές και τα επιμέρους εξαρτήματά τους θα πρέπει να είναι
συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Windows 2008 R2 server edition και των
επεκτάσεων για HPC (ή νεώτερων εκδόσεων). Επίσης το λειτουργικό σύστημα
δεν πρέπει να είναι προ-εγκατεστημένο.
Α/Α

Προδιαγραφή

SC

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητών

SC 1

Γενικά

SC 1.1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η
εταιρία κατασκευής

SC 1.2

Αριθμός Μονάδων

SC 1.3

TOWER FORM

Απαίτηση

ΝΑΙ

7
ΝΑΙ

SC 1.4

Δυνατότητα μελλοντικής
μετατροπής σε rack mounted

ΝΑΙ

SC 1.5

Το προτεινόμενο σύστημα
αποθήκευσης πρέπει να είναι
κατασκευαστή διεθνούς
εμβέλειας, σύγχρονης
τεχνολογίας.
Το σύνολο του προσφερόμενου
εξοπλισμού πρέπει να είναι του
ιδίου κατασκευαστή.

NAI

SC 1.6

ΝΑΙ
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Απάντηση

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Α/Α

Προδιαγραφή

SC 2

Μητρική (motherboard) - cpu

Απαίτηση

SC 2.1

Αριθμός θέσεων επεξεργαστή
(CPU sockets) ανά server

2

SC 2.2

Επεξεργαστές με τουλάχιστον
12 πυρήνες ανά επεξεργαστή

NAI

SC 2.3

Επεξεργαστές με τουλάχιστον
24 threads ανά επεξεργαστή

NAI

SC 2.4

Προσφερόμενοι επεξεργαστές
ανά server

=2

SC 2.5

Ταχύτητα (clock speed)
επεξεργαστή

SC 2.6

Υποστήριξη Turbo Boost

SC 2.7

L3 cache

≥2.6 GHz
NAI
≥ 30 MB

SC 2.8

Επεξεργαστές με memory
access >= 1600 Mhz

NAI

SC 2.9

Ημερομηνία ανακοίνωσης του
επεξεργαστή εντός του δευτέρου
εξαμήνου του 2014 ή νεώτερη

NAI

SC 3

Μνήμη (RAM)

SC 3.1

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη

SC 3.2

Συνολικά DIMM slots

SC 3.3

Ποσότητα προσφερομένων
memory DIMMS

SC 3.4

Προσφερόμενη Μνήμη

SC 3.5

Τύπος προσφερόμενης Μνήμης

≥ 768GB
≥ 24
≤ 12

≥ 192 GB
16GB (1x16GB)
Dual Rank x4
PC3-12800R
(DDR3-1600)
Registered CAS-
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Απάντηση

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση
11 DIMM

SC 4

Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι

SC 4.1

Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας
SAS 6Gbps

SC 4.2

Υποστήριξη hardware RAID
levels 0,1,5,1+0

1

NAI

≥ 72-bit
SC 4.3

Raid Controller Cache

≥1 GB ECC
protected FBWC

SC 4.4

Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν
ώρα λειτουργίας (hot plug)

ΝΑΙ

SC 4.5

Ύπαρξη τουλάχιστον 2
σκληρών δίσκων, χωρητικότητας
τουλάχιστον 146GΒ έκαστος,
τεχνολογίας SAS 6Gbps, 15K
στροφών, SFF format

ΝΑΙ

SC 4.6

Ο Server να έχει δυνατότητα να
υποστηρίξει έως και 24
σκληρούς δίσκους SFF format σε
μελλοντικές επεκτάσεις.

NAI

SC 4.7

SC 5

Ο Server να υποστηρίζει έως
και 8 σκληρούς δίσκους SFF
format στην προσφερόμενη
σύνθεση.

NAI

Ελεγκτές Δικτύου

SC 5.1

Αριθμός θυρών Ethernet
10/100/1000 BaseT

≥4

SC 5.2

Να υποστηρίζει auto sense
speed/duplex mode

ΝΑΙ
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Απάντηση

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Α/Α

Προδιαγραφή

SC 5.3

Controller

SC 6

Ελεγκτής διαχείρισης

Απαίτηση

BCM5719

SC 6.1

Ξεχωριστή θύρα τύπου
Ethernet (10/100/1000Base-Tx)
για τη διαχείριση του
συστήματος

ΝΑΙ

SC 6.2

Λογισμικό για πλήρη
απομακρυσμένη διαχείριση του
συστήματος

ΝΑΙ

SC 7

Λοιπά χαρακτηριστικά

SC 7.1

Δύο (2) τροφοδοτικά 750W σε
διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας
(redundant) αποδοτικότητας έως
94%

ΝΑΙ

SC 7.2

Δυνατότητα αλλαγής μονάδας
τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας
(hot plug)

ΝΑΙ

SC 7.3

Ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης
DVDR-RW

ΝΑΙ

SC 7.4

USB PORTS

≥6

SC 7.5

Θύρες επέκτασης full height
βασισμένες σε PCI express
τεχνολογία 3.0

≥6

SC 7.6

Ελεύθερες θύρες επέκτασης
βασισμένες σε PCI express
τεχνολογία full height

≥3

SC 7.7

SC 7.8

(4) hot plug, redundant fans
SD slots:
Internal Secure

ΝΑΙ

Να αναφερθεί
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Απάντηση

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Α/Α

Προδιαγραφή

SC 8

Εγγύηση

SC 8.1

Συνολική εγγύηση συστήματος
για όλα τα μέρη και
υποσυστήματα
συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών και της εργασίας

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

≥ 3 έτη

SC 8.2

Ανταπόκριση για το Hardware,
On-Site την επόμενη εργάσιμη
ημέρα μετά από την διάγνωση
της βλάβης

ΝΑΙ

SC 8.3

Η προσφερόμενη εγγύηση –
τεχνική υποστήριξη θα πρέπει
να προσφέρεται από τον
κατασκευαστή του Server.

ΝΑΙ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ.
Παντελή Κάπρο, Τηλ. 210 7723629, email : kapros@central.ntua.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η

ΤΥΠΟΣ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
σε ΤΜΧ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
σε €

24

ΣΥΝΟΛ
Ο
σε €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε € με
ΦΠΑ
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