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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΔΙΣΥ
Ταχ. Δ/νση
: Καρόλου 1 – 3
Τ. Κ
: 104 37
Πληροφορίες : Ι. Βασιλάκης
Τηλέφωνο
: 210-5297271
Telefax
: 210-5297273
Α.Φ.Μ.
: 094038689
Α.Μ.Α.Ε.
: 1967/98/B/86/02/23-08-1991

ΠΡΟΣ : 1. ΔΙΠΛ
(επί 9097898/14.05.2020)
2. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ
(Μαρία Τάκη) ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ
(Ανδρέας Παπουτσάκης) ΔΙΠΕΦ/ΤΔΙΣΥ

ΚΟΙΝΟΠ.: Κ.Φ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2020 – 41
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΠΑΠΥΡΟΣ)»
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21-07-2020
Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 – 3 , Αθήνα
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας
του διαγωνισμού
48000000-8

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

30.000,00 €
37.200,00 €

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ένα (1) έτος.
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε:
1) Κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016),
2) Κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα
με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού).

Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο Σ Ε Α.Ε.)
ΚΑΡΟΛΟΥ 1 – 3
ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

10437

Τηλέφωνο

210-5297224

Φαξ
Αρμόδιος για πληροφορίες

210-5240831
Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
Ι. Βασιλάκης
210-5297224
Aνέστης Βασιλείου
2
3
Ανδρέας Παπουτσάκης
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΦΑΞ
210-5240831

E-MAIL

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες
που είναι εγκατεστημένοι σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή
συμφωνία με την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-07- 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π. μ.
ακριβώς στον 2ο όροφο γραφείο 210 του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές
τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από
την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του ΟΣΕ, οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37
ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και
ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία
αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν απ΄ ευθείας στην
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω
προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
2.2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα
απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
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2.3. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον
οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:

α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3.
γ. Ο αριθμός Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και η ημερομηνία διεξαγωγής του.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το
τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα
αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο θα αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία του
σημείου 2.3.δ της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα, όσο και για τον εκπρόσωπό του.
2.4. Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό δεν πρέπει
να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και συγκοπές μη κανονικά
επικυρωμένες.
2.5. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε εφ’ όσον
φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος.
2.6. Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα
παρακάτω:

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος
οικονομικού φορέα στην οποία θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στους
συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα).
Ο ΟΣΕ διατηρεί το Δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των δικαιολογητικών που περιγράφονται στους
Πίνακες Α + Β (αντίστοιχα) από τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία.
3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως.
γ. Αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 Ν. 4174/2013 προσφάτου εκδόσεως.
Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών (3.1) κωλύει την υπογραφή της σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται δημόσια παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των
οικονομικών φορέων ή προσφερόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών μονογράφοντας δε και
σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς ή προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την γνωστοποίηση σε αυτούς της κατακυρωτικής απόφασης του αποφαινόμενου
οργάνου του ΟΣΕ.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α. Με βάση το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, να αναθέσει το έργο στον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση της τιμής προσφορά
(χαμηλότερη τιμή) και η οποία θα είναι τεχνικά κατάλληλη.
β. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ», ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και
το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
γ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει αυτόν
ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να αποφασίζει την επανάληψή του.
δ. Να ματαιώσει την προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Το αντικείμενο της παρούσης είναι ή ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Ετήσια συντήρηση
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (Πάπυρος)».
Η ετήσια σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
περιλαμβάνει:


Ενημέρωση του λογισμικού (software updates) Πάπυρος Millennium III μέσω παροχής των νέων
εκδόσεων του (patches, version, release), που λύνουν πιθανές δυσλειτουργίες (bugs) και προσφέρουν
νέα λειτουργικότητα.



Επίλυση δυσλειτουργιών του συστήματος Πάπυρος (bugs fixing) στην περίπτωση που δεν λειτουργεί
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που κατασκευάστηκε.



Δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο αναφοράς βλαβών (Help Desk) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες
για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την χρήση του συστήματος Πάπυρος ή ενημέρωση σχετικά με
βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν.



Κατά προτεραιότητα ανταπόκριση για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να παρατηρηθούν
κατά την χρήση της εφαρμογής.



Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης δύο (2) φορές το χρόνο. Ο χρόνος διενέργειας θα
αποφασίζεται από κοινού.

6.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #30.000,00# €, χωρίς Φ.Π.Α. και #37.200,00# € με
Φ.Π.Α. 24%.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΤΙΜΗ
7.1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
7.2. Η τιμή του έργου θα δίνεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.3. Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να
αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.
7.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
7.5. Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.6. Προσφορές που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ισοδύναμες.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος επιλέγεται ύστερα από κλήρωση.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά
από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
περιγραφή και τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
8.1. Το έργο της συντήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (Πάπυρος) θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από
την υπογραφή της σύμβασης.
8.2. Η σύμβαση που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
αναγγελία της ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος δεν
υπογραφεί η σύμβαση στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στο
επόμενο μειοδότη.
8.3. Προσφορά που δεν αναφέρει χρόνο εκτέλεσης ή με χρόνο εκτέλεσης μεγαλύτερου του οριζόμενου στην
παράγραφο 8.1. της παρούσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα παραδοτέα του έργου θα παραλαμβάνονται από επιτροπή που θα συσταθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής
του ΟΣΕ (ΔΙΠΛ), με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
10.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του ΟΣΕ, 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
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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, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
10.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΣΕ.
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 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,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
10.3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος
άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που
εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις με την προσκόμιση εκ μέρους του
Αναδόχου των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών:
1. Πρωτόκολλο Επιμέρους Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, το οποίο
συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΔΙ.ΠΛ.
2. Τιμολόγιο του αναδόχου.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή της δαπάνης.
Κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού).

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
Συνοπτικού Διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως σε αυτή
ειδικότερα ορίζεται.
Η διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου παράδοσης και
πάντως όχι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ.
Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην § 1β, του
άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412 του 2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του συνοπτικού διαγωνισμού.
Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον (αποφαινόμενο) όργανο του ΟΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΟΣΕ έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις να καταγγέλλουν τη σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 337,
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης , τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 305,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου την
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΟΣΕ www.ose.gr.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
17.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/08.08.2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
17.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός.
Πληροφορίες και Παραλαβή σχετικών εγγράφων, καθημερινώς από 11:00 – 13:30, Καρόλου 1-3, 2ος όροφος,
Γραφείο 224 . κ. Ιωάννης Βασιλάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ

I. BAΣΙΛΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Οικονομικοί Φορείς της ημεδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/08.08.2016
(ΦΕΚ.147/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του.
στ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επαγγελματικό Επιμελητήριο.
ζ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ.

Ο
ΔΗΛΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Οικονομικοί Φορείς της Αλλοδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/08.08.2016
(ΦΕΚ.147/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του,
στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ

Ο
ΔΗΛΩΝ
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