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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΔΦΔΣΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ  Αζήλα 13-2-2018 
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΡΙΜΔΛΟΤ  Αξ.Πξση.2484 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΤΡ. ΛΟΤΚΑΡΔΧ 14 
Σ.Κ. 11522                                       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑ                     
ΣΗΛ: 210-6404440 
e-mail: it@efeteioathinon.gr 
 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΦΡΑΓΙΜΔΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΚΑΙ ΔΝΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΩΝ 

(SERVERS) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ Δ DOMAIN CONTROLLER ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ 

ΔΦΔΣΔΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ. 

 

 

 

 

Φνξέαο: ΔΦΔΣΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αλαζέηνπζα Αξρή: 
Σξηκειήο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δπηρνξήγεζεο ηνπ  

Δθεηείνπ Αζελώλ 

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο: Υακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή 

Ηκ/λία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ: Παξαζθεπή  23  Φεβξνπαξίνπ 2018 

Σόπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ: 
Δθεηείν Αζελώλ Κπξίιινπ Λνπθάξεωο 14, 7

νο
 

όξνθνο, γξαθείν 1341 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο έηνπο 2017: 
κε Φ.Π.Α.: 

6.190,08 επξώ 

Γεληθή πεξηγξαθή έξγνπ: 

Δηήζηα ζπληήξεζε αζύξκαηνπ θαη ελζύξκαηνπ 

δηθηύνπ δεδνκέλωλ θαη εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ κέξνπο πιεξνθνξηθήο ηωλ δύν 

εμππεξεηεηώλ (servers) νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ ζε 

Domain Controller γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελώλ. 

 

ΚΑΔ 

02.01.0899.001 

Λνηπέο δαπάλεο - ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ 

κέξνπο πιεξνθνξηθήο 

ΑΔΑ: ΩΥΨΓ45Τ-ΛΦΚ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 
Έρνληαο ππφςε: 
 
1.Σηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3900/2010 (ΦΔΚ Α΄ 213), «Δμνξζνινγηζµφο δηαδηθαζηψλ θαη 
επηηάρπλζε ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπ. µε ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4022/2011 (ΦΔΚ 219Α). 
 
β) Σνπ π.δ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145) θαη ησλ άξζξσλ 66, 68 θαη 91§2 ηνπ λ. 4270/2014 
(Α΄143), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο- δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ, 
 
γ) Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.δ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζµηθνχ ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ 
∆εµνζίνπ ∆ηθαίνπ» (ΦΔΚ Α' 204), 
 
δ) Σνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
 
ε) ηελ ππ' αξηζµ. πξση. 100260/17-11-2011 θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνµηθψλ θαη ∆ηθαηνζχλεο ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ, 
 
2. ηελ ππ’ αξ. πξση. 5526/12-04-2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 
ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ απηνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ γηα ην 
έηνο 2017 (ΑΓΑ:Χ9Γ846ΦΥΤΙ-1ΘΔ),  
 
3. ην ππ’ αξηζ. πξση. 6484/27-04-2017 Πξαθηηθφ Καηακεξηζκνχ Σφθσλ 2016 ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηεο Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ (ΑΓΑ: 67Γ45Σ-
ΘΡ3) 
 
4. Σν κε αξηζµ. 156/1-12-2017 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Σξηµεινχο Δπηηξνπήο 
∆ηαρείξηζεο Δπηρνξεγήζεσλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ην µε αξ.πξση. 17153/17-11-
2017 αίηεµα ηνπ Δθεηείνπ  Αζελψλ. 
 
5. Σν γεγνλφο φηη ην πνζφ ηεο δεζµεπφµελεο, µε ηελ παξνχζα, πίζησζεο είλαη εληφο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ δηάζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
 
6. Σν κε αξηζκ. πξση. 17813/28-11-2017 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 
Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ( ΑΓΑ: ΧΗΒΔ45Σ-Ρ2Α) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην 
πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ ελελήληα επξψ θαη νρηψ ιεπηψλ  (6.190,08 €) ζε βάξνο 
ηνπ ΚΑΔ 02.01.0899.001 ινηπέο δαπάλεο - ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ κέξνπο 
πιεξνθνξηθήο θαη  θαηαρσξήζεθε κε α/α 80 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ 
πιεξσκήο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ γηα ηελ 
εηήζηα ζπληήξεζε αζχξκαηνπ θαη ελζχξκαηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη ηελ εηήζηα 
ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κέξνπο πιεξνθνξηθήο ησλ δχν εμππεξεηεηψλ (servers) νη 
νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε Domain Controller γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

Σε ζπιινγή εγγξάθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε 

αζύξκαηνπ θαη ελζύξκαηνπ δηθηύνπ δεδνκέλωλ θαη ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ κέξνπο πιεξνθνξηθήο ηωλ δύν εμππεξεηεηώλ (servers) νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνύλ ζε Domain Controller γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ. 

 

 

ΓΑΠΑΝΗ-ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε αζύξκαηνπ θαη 

ελζύξκαηνπ δηθηύνπ δεδνκέλωλ θαη ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

κέξνπο πιεξνθνξηθήο ηωλ δύν εμππεξεηεηώλ (servers) νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ 

ζε Domain Controller γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ 

ελελήληα επξψ θαη νρηψ ιεπηψλ  (6.190,08 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη 

θξαηήζεσλ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2018, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην γξαθείν 1341, 7νο φξνθνο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ 

(Γηεχζπλζε: Γηθαζηηθφ Μέγαξν Αζελψλ, Κπξίιινπ Λνπθάξεσο αξ. 14, Σ.Κ. 11522), 

θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 23-2-2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 

10:00π.κ., ζην θαηάζηεκα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, γξαθείν 1341 ζηνλ θ. Αζαλάζην 

Μπαιαρνχηε, ηει. 210-6404206 θαη θαμ 210-6404644. 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν απηνπξνζψπσο ή κε εθπξφζσπφ 

ηνπ, ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο νπδεκία επζχλε θέξεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη (άξζξ. 96 παξ. 5 λ.4412/16). 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί θαη ζηε «Γηαχγεηα» ζην ζχλδεζκν ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελψλ www.efeteioathinon.gr. 

Α) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

1.Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά 

2.Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

3.πλεηαηξηζκνί 
 

Β) ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Η πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε, ππνβάιιεηαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν ΦΑΚΔΛΟ. 

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα 
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β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ 

δηελεξγεί ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.  

γ) Η νξηζζείζα κε ηελ παξνχζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

Μέζα ζηνλ ΦΑΚΔΛΟ ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζα θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, ζηηο 23-2-2018, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00 ζην γξαθείν 1341, 7νο φξνθνο  ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 

Η ηηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 
πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο (άξζ. 57 λ.4412/16). 

Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
ιακβάλνπλ απζεκεξφλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο 
επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Σν Δθεηείν Αζελψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ηεο ηα παξέρνπλ (άξζξ. 102 
λ.4412/16). 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο, απνξξίπηνληαη (άξζ. 91 
λ.4412/16). 

εκεηψλεηαη φηη νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ., ε δε αξκφδηα επηηξνπή ζα 
πξέπεη, θαηά ηνλ έιεγρν, λα κνλνγξάςεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. 
θαη γεληθά λα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο 
πξνζθνξάο. 

 
Γ) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, αζχξκαηνπ θαη ελζχξκαηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ Active Directory ηνπ Windows Server 2012 ζε domain controller, ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 
 
1. πλδξνκή ηνπ Σκήκαηνο Μεζόδωλ, Οξγάλωζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηελ 
νινθιήξσζε ηεο κεηάπησζεο ρξεζηψλ ζην domain θαη εηδηθφηεξα κε ηελ παξνρή 
ππνζηήξημεο (ηειεθσληθά ή επηηφπηα)  ζηα εμήο: 
Α. δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ (user accounts) θαη ξχζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο 
θαη πνιηηηθήο θσδηθψλ πξφζβαζεο 
Β. νξγάλσζε ρξεζηψλ ζε groups, ξπζκίζεηο group policies, πξφζβαζε ζε 
θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο θαη πεξηθεξεηαθά (εθηππσηέο, ζαξσηέο). 
Γ. ξχζκηζε παξακέηξσλ ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζην 
αζχξκαην δίθηπν, εγθαηάζηαζε δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ζε ρψξνπο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ. 
Γ. δεκηνπξγία vlans θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ managed switches ψζηε λα ππάξρεη ε 
κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
αμηνπηζηίαο. 
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2. Καηαγξαθή, απνηχπσζε θαη εθηχπσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ράξηε δηθηχνπ ηνπ 
Eθεηείνπ Αζελψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο βιαβψλ, θαζψο 
θαη γηα λα ππάξρεη νξγάλσζε θαη ηάμε ζην δίθηπν.  
3. πληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ φισλ ησλ εμππεξεηεηψλ γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελφο 
έηνπο. 
4. Έγγξαθε αλαιπηηθή αλαθνξά αλά ηξίκελν, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ην ζχλνιν 
ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
5. Γηα ηηο ψξεο πνπ ηπρφλ δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλσηέξσ δχλαηαη λα 
παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο ή 
ελαιιαθηηθά θαη θαη’ αλψηαην φξην ησλ 10 σξψλ, δχλαηαη λα δηαηεζεί εμνπιηζκφο 
απαξαίηεηνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ (αζχξκαηνπ θη ελζχξκαηνπ) θαη ησλ 
εμππεξεηεηψλ.  
 
ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ 
Δθεηείνπ, ήηνη απφ ηηο 7.00 έσο ηηο 20.00,(ηειεθσληθά) θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
απαηηεζεί ε παξνπζία ηερληθνχ ζην ρψξν ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ απηφ ζα γίλεηαη εληφο 
24 σξψλ απφ ηελ θιήζε. 
 
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζα γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζε 
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 
 
 
 
ΣΙΜΗΜΑ  
Η ακνηβή ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο γηα ηηο Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο-
πληήξεζεο πνπ αλαθέξνληαη  αλσηέξσ, θαζνξίδεηαη  βάζεη σξηαίαο απνδεκίσζεο  
απαζρφιεζεο, θαη κέρξη ησλ εθαηφ σξψλ (100) γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα (εηήζηα) ηεο 
χκβαζεο. Ο αλσηέξσ αξηζκφο σξψλ είλαη ην κέγηζην άλσ φξην  ηεο  παξνχζαο 
ζχκβαζεο. Οη ψξεο αθνξνχλ ζηελ επηηφπηα ππνζηήξημε κε παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ 
ηερληθνχ θαη φρη ζηελ ηειεθσληθή ππνζηήξημε ε νπνία είλαη απεξηφξηζηε. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθά εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή 

ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

ISO 9001    Γηαρείξηζε πνηόηεηαο 

ISO 14001  Γηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

ISO 18001  Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλωλ 

ISO 27001  Γηαρείξηζε αζθάιεηαο δεδνκέλωλ θαη πιεξνθνξηώλ      

Καη λα δηαζέηνπλ πξνζωπηθό κε πηζηνπνίεζε MCSA WINDOWS 2012 

SERVER, CCNA ηνπιάρηζηνλ. 

Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα απνηππψλνληαη ζε ηερληθά δειηία εξγαζηψλ ηα νπνία ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ηερληθφ θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

 

 

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο ηζρχεη κε ζεψξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ 

ΑΔΑ: ΩΥΨΓ45Τ-ΛΦΚ



 
 

6 

 

δηαγσληζκνχ-αλαθνίλσζεο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη λα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε 

θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο 

ζπιινγήο πξνθνξψλ, ε δε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

απηήο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ άλσ λφκνπ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2, 4, λ.4412/16 θαζψο θαη 

φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 75 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

(άξζξ. 79 παξ. 2α, β απηνχ). 

 
 ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο γηα 

ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ 

ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

 
 ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλνπλ α) φιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο 

θ.ι.π.), νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαη β) ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη κφλν ζε ΔΤΡΧ. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 

ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 

Γεκφζην: 

Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθχξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο 

κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλαθνίλσζεο. 

Γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζθχγεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 106 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

1)  Η ππεξεζία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεη ζηελ αλάδνρν 

εηαηξεία θάζε πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ ηεο εμνπιηζκνχ. 

2)  Δίλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ζηνλ αλάδνρν θάζε δπλαηή 

δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

. 
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 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

1)  Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα απνζηείιεη θαζψο θαη γηα ηα άηνκα πνπ ζα δηαζέζεη. Όκσο, ε 

ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθέξεη ζηνλ αλάδνρν ηπρφλ παξάπνλα 

πνπ ζα ππάξμνπλ ή δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο κηαο βιάβεο ή πξνβιήκαηνο ελ γέλεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζπληεξεηή - ηερληθφ πνπ ζα επηιεγεί θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο άιιε 

δηαδηθαζία θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. 

2)  Η ππεξεζία ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ 

πξνζέιεπζε ηνπ ηερληθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

3)  Ο αλάδνρνο δελ ζα θαιχπηεη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε:  

α) Δπέκβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ εηαηξεία αηφκσλ ή ησλ ηερληθψλ 

ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, πιελ ηνπ Τπεπζχλνπ Μεραλνγξάθεζεο. 

 β) Λφγνπο αλσηέξαο βίαο (ζεηζκνχο, ζενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, 

πξνβιήκαηα ειεθηξνδφηεζεο θ.ι.π.). 

 

 

 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζα 

γίλεη απφ ηε Σξηκειή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηεο Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ 

κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, πνπ ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, χζηεξα 

απφ ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ  ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί ζε θάζε 

ππεξεζία (άξζξ. 221 παξ. 11δ λ. 4412/16) θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δπηρνξήγεζεο 

ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ κε ηελ 

έλδεημε «εμνθιήζεθε».  

Απφ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα γίλεη παξαθξάηεζε ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (άξζ. 

375 παξ. 7 λ. 4412/16), θαζψο θαη ηελ  θξάηεζε (0,06%) ππεξ ΑΔΠΠ (άξζ. 350 παξ. 

3 λ. 4412/16). Η θξάηεζε ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη Ο.Γ.Α. 

ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σν ηηκνιφγην ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, 

επάγγεικα: Γηθαζηήξηα, Γηεχζπλζε: Κπξίιινπ Λνπθάξεσο αξ.14, Σ.Κ. 11522 Αζήλα , 

θαη Α.Φ.Μ. 997414035- Γ.Ο.Τ. Φπρηθνχ θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηνλ 

βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά. 

 

 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία θαη θάζε ηπρφλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ 
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θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα 

αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ηζρχνπλ θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.  

4412/2016 θαζψο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σπρφλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Αλαθνίλσζεο παξέρνληαη 

απφ ην Σκήκα Μεζφδσλ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο απφ ηνλ θ. Γεκήηξην 

Παξαζθεπά απνθιεηζηηθά κε e-mail:it@efeteioathinon.gr 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην πιήξεο ζψκα ηεο παξνχζαο 

είηε απφ ην δηθηπαθφ ηφπν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» (ζηνλ νπνίν ζα αλαξηεζεί), είηε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ζηε δηεχζπλζε www.efeteioathinon.gr (Τπεξεζίεο 

Δλεκέξσζεο-Γηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ). 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

 

Θεόδωξνο Καλειιόπνπινο 

Αξενπαγίηεο 
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