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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα,
ΤΚ 115 26, Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6930 440, Φαξ: + 30 210 6930 451, Ε-mail: justedespa@mou.gr,
Διεύθυνση Internet (URL): www.ministryofjustice.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ ΥΔ
Ι.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr
I.3. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Υπουργείο
I.4. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1. Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας».
II.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό κύριου Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: 72212900-8 «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» και συμπληρωματικών CPV: 48000000-8: «Πακέτα
λογισμικού και συστήματα πληροφορικής», CPV: 72500000-0: «Υπηρεσίες πληροφορικής», CPV:
30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες», CPV: 72261000-2:
«Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού», ενώ ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι όλη η χώρα
(Κωδικός NUTS: EL). Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
ΙΙ.3. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:
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Αποτύπωση και αξιολόγηση ροής διαδικασιών πτώχευσης και συναφών εργασιών λαμβάνοντας
υπόψη το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη
εφαρμογής/ων των διαδικασιών πτώχευσης και των συναφών εργασιών.
 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας (εφεξής Η.Μ.Α) σε Φορείς Λειτουργίας
του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής
Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α΄ Φάση)» (ήτοι Άρειος Πάγος, Εφετεία, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία
Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας) και στα λοιπά δεκαπέντε (15) Εφετεία, πενήντα
εννέα (59) Πρωτοδικεία και εκατόν τριάντα πέντε (135) Ειρηνοδικεία της Επικράτειας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Ν4738/2020.
 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου
(π.χ. χορήγηση πιστοποιητικών αφερεγγυότητας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν4738/2020.
Απαιτούνται δύο διαφορετικά περιβάλλοντα του συστήματος (ένα για τους εσωτερικούς χρήστες
των Δικαστικών Καταστημάτων και ένα για χρήση από εξωτερικούς χρήστες ήτοι άλλους φορείς
του Δημοσίου, πολίτες, επιχειρήσεις). Η διακριτότητα των υπηρεσιών/λειτουργιών προς πολίτες,
επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου θα αποτυπωθεί αναλυτικά στο παραδοτέο 1 «Σχεδιασμός
έργου, ανάλυση απαιτήσεων, σχέδια υλοποίησης υπηρεσιών».
 Διασύνδεση του συστήματος, κατ’ ελάχιστον, με: i) το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ii) το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), ii) με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα αφερεγγυότητας των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης,
iii) την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, iv) την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, ν) την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και vi)
Ολομέλειες Δικηγορικών και Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Τα τρίτα συστήματα σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο με τα οποία θα απαιτηθούν διασυνδέσεις πλέον των αναφερόμενων στη
διακήρυξη θα οριστικοποιηθούν στο παραδοτέο 4 «Διασύνδεση / Διαλειτουργικότητα».
 Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ήτοι, επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εκτυπωτών και σαρωτών και η διασύνδεσή τους με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και η
προμήθεια προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό για τους ανωτέρω
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Ως αφερεγγυότητα ορίζεται η αδυναμία εξόφλησης των χρεών όταν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα.
Αναφερόμενη συνήθως στον κόσμο των επιχειρήσεων, η αφερεγγυότητα παραπέμπει στην
αδυναμία των εταιρειών να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
ΙΙ.4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των
προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = 80 * (Βi / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki).
Η ποιότητα εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Συντελεστής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
βαρύτητας (%)
1
Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
(50%)
1.1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο
5%
1.2 Αρχιτεκτονική προτεινόμενης λύσης
10%
1.3 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού (Υλικό, Έτοιμο
10%
Λογισμικό)
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1.4

Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά εφαρμογών και
δυνατότητες διαλειτουργικότητας προτεινόμενης λύσης
2
Προδιαγραφές Υπηρεσιών
2.1 Μεθοδολογία υλοποίησης, παραμετροποίησης κεντρικών
συστημάτων και μετάπτωσης δεδομένων
2.2 Πλάνο Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
2.3 Πλάνο επιτόπιας υποστήριξης χρηστών κατά την εκκίνηση
Παραγωγικής Λειτουργίας
2.4 Πλάνο Υπηρεσιών Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης
Επιπέδου Υπηρεσιών
3
Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Χρονοδιάγραμμα, Πακέτα
Εργασιών)
3.2 Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

25%
(30%)
10%
5%
5%
10%
(20%)
10%
10%
100%

ΙΙ.5) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ανέρχεται στο ποσό των
291.050,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 234.718,25€ και ΦΠΑ:
56.332,38€).
ΙΙ.6) Το μονομερές δικαίωμα της προαίρεσης εκ μέρους της Α.Α. που αφορά σε υπηρεσίες
συντήρησης τριών ετών (πέραν της περιόδου εγγύησης) και αντιστοιχούν έως το 15% του συνολικού
προϋπολογισμού υλοποίησης ασκείται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου
(ΕΠΠΕ), με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και πρόσκληση του Ανάδοχου προς υπογραφή
τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
και οπωσδήποτε πριν τη λήξη αυτής.
ΙΙ.7) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 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 αναδόχου.
ΙΙ.8) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αφερεγγυότητας» και το Υποέργο 3 «Προμήθεια Υλισμικού και Λογισμικού» της Πράξης «Δράσεις
Βελτιστοποίησης της ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας» με Κωδικό ΟΠΣ
5000372, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 534/09-05-2016 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ 6ΛΛΕ4653Ο7-7Ω4),
τη με αρ. πρωτ. 1475/25-05-2017 1η τροποποίηση και τη με αρ. πρωτ. 2271/14-08-2017 2η
τροποποίησης της απόφασης αυτής.
ΙΙ.10) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Επισημαίνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας
επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι σε
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ποσοστό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ 1.1. 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, 5, 6 και 7 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
III.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι
απαιτείται να έχει μέσο γενικό, ετήσιο κύκλο εργασιών για τις χρήσεις 2018, 2019, 2020 ίσο ή
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών
χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για
όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των
δραστηριοτήτων του.
III.1.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Α) Ο υποψήφιος πρέπει κατά τα τελευταία 3 έτη να έχει υλοποιήσει επιτυχώς -είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας- τουλάχιστον τα ακόλουθα:
- 1 ή περισσότερα έργα με αντικείμενο υλοποίησης έργων πληροφορικής, με αθροιστικό
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος
χωρίς ΦΠΑ.
- Και 1 έργο με αντικείμενο σχεδιασμό, υλοποίηση και θέση σε λειτουργία Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος σε κάποιον Φορέα/Οργανισμό με τουλάχιστον 150 εσωτερικούς
χρήστες, με συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή μεγαλύτερο από το 80% του προϋπολογισμού του
παρόντος χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι
συμμετείχε σε έργα συναφή με τα ανωτέρω, μετέχοντας στο σύνολο των εργασιών-παραδοτέων
(σχετικών με το αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου), που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή
τους.
Δύναται ένα έργο να καλύπτει περισσότερες από μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις.
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Επιτρέπεται η τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη αλλά δεν ξεπερνά την τελευταία
πενταετία (ήτοι από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2020) για λόγους ανάπτυξης του ανταγωνισμού και
επειδή, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου παρόμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία
έχουν εκτελεστεί λίγες.
Β) Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίας. Ειδικότερα απαιτείται να διατεθούν από τον υποψήφιο τα κάτωθι τουλάχιστον στελέχη
(βασικοί εμπειρογνώμονες – key experts):
1. Διευθυντής έργου ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 10 ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και
πιστοποίηση επιπέδου PMP (Project Manager Practitioner, Project Management
Institute) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού/διαδικασίας.
2. Αναπληρωτής διευθυντής έργου ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο
Σπουδών και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων
Πληροφορικής
3. Υπεύθυνος Rollout/ανάπτυξης εφαρμογών ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό
Τίτλο Σπουδών στο τομέα πληροφορικής επιστήμης, ή μηχανικού λογισμικού ή
ισοδύναμων, τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία αθροιστικά σε ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :
 ανάλυση, σχεδιασμό/ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών,
 υλοποίηση
 υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.
4. Υπεύθυνος Βάσεων Δεδομένων και Μετάπτωσης Δεδομένων ο οποίος να διαθέτει
Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών στον τομέα πληροφορικής επιστήμης, ή μηχανικού
λογισμικού ή ισοδύναμων, τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :
 σχεδιασμό,
 παραμετροποίηση,
 διαχείριση βάσεων δεδομένων
 ποιοτικό έλεγχο/εκκαθάριση/μετάπτωση δεδομένων.
5. Υπεύθυνος ομάδας περιφερειακών υποδομών ΙΤ ο οποίος να διαθέτει
Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε
ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :
 εγκαταστάσεις,
 διαχείριση,
 τεχνική υποστήριξη λειτουργίας
 διασφάλιση καλής λειτουργίας υπολογιστικών υποδομών και υποστηρικτικά
λογισμικά
λειτουργίας της υποδομής έργων πληροφορικής.
6. Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε εκπαιδεύσεις στα πλαίσια έργων
πληροφορικής.
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7. Υπεύθυνος Υποστήριξης

ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή 10ετή επαγγελματική εμπειρία (ελλείψει τίτλου
σπουδών) σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών (Help Desk) σε έργα πληροφορικής.

8. Νομικός σύμβουλος ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και 10ετή
τουλάχιστον εμπειρία, τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου, στα αντικείμενα
πτώχευσης και των συναφών με αυτή διαδικασιών.
III.2.1. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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 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.
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους εξής τρόπους: α) Τμηματικές
πληρωμές με χορήγηση έντοκης προκαταβολής 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ή β)
Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή, με καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού σε εξαμηνιαίες
δόσεις.
III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονική διαδικασία µε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η σύμβαση θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και καλύπτεται από τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 15:00 Τα έντυπα των
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
IV.3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
IV.4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 15/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ. Έως την
ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, 5ος Όροφος, Τμήμα Γραμματείας,
Γραφείο 16), σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Η επιτροπή διενέργειας /
επιτροπή αξιολόγησης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. Μετά την κατά περίπτωση
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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V.1) Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
V.2) Συμπληρωματικές Πληροφορίες:
Α. Ο Αύξων Αριθμός που έλαβε ο διαγωνισμός για την παρούσα σύμβαση στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 138248
Β. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι η 26/09/2021
Γ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 4.694,36€ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης).
Δ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή
του συμφωνητικού.
V.3) Διαδικασίες προσφυγής
Α. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής και παροχής πληροφοριών για την υποβολή
προσφυγών: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα, 18233, E-mail: aepp@aepp-procurement.gr, Τηλ: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229,
Διεύθυνση Internet (URL): http://www.aepp-procurement.gr
Β. Υποβολή προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην
ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική
προσφυγή, κατά 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 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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016.
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
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 προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ.
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
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, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 25/08/2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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