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Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο  26/2017 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό 

διαγωνισμό  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, με αντικείμενο την «Προμήθεια GIS Server και Firewall»  προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (50.000,00 €)   πλέον ΦΠΑ. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού   

α/α Είδος τεμάχια 
Προϋπολογισμός  

(Πλέον ΦΠΑ) 
CPV 

1. (A) SERVER 1 13.000,00 € 48820000-2 

2.         (Β) UPS 1 1.200,00 € 48516000-8 

3.      (Γ) Δικτυακό Αποθηκευτικό Μέσο 1 1.000,00 € 32420000-3 

4.      (Δ) Λογισμικό 1 14.500,00 € 48900000-7 

5.        (Ε) Firewall    1 20.300,00 € 48730000-4 

Τίτλος Προμήθεια GIS Server και Firewall 

Αναθέτων φορέας ΕΥΑΘ  ΑΕ 

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 
 

50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης: 

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
προσφερόμενης τιμής  

Ημερομηνία Ανάρτησης στο  ΚΗΜΔΗΣ 6/9/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης  στον Ελληνικό Τύπο: 7/9/2017 

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο 
του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr 

6/9/2017 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών / Ημερομηνία και ώρα διενέργειας 

διαγωνισμού 

29/9/2017 10:00 π.μ. 
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Άρθρο 2:  Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ ( 50.000,00 €)   πλέον ΦΠΑ. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 

Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων 

συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.  

 

Άρθρο 4: Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Αναρτάται επίσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ (www.eyath.gr.). Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5 : Λήψη διακήρυξης – Παροχή διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη είτε από την ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ 

(www.eyath.gr), είτε από το Τμήμα Προμηθειών (οδός Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη). Σε περίπτωση 

παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής, η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 

έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα από 

άποψη πληρότητας το αντίτυπο που παρέλαβαν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 

το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΥΑΘ ΑΕ  και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αιτήματα διευκρινίσεων της διακήρυξης υποβάλλονται μέχρι 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών. Η ΕΥΑΘ ΑΕ απαντά τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών και αναρτά τις απαντήσεις της στην ιστοσελίδα της. Κανένας δεν μπορεί να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη ατομικής ενημέρωσης εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.  

 

Άρθρο 6: Τόπος & Χρόνος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται:  

Α.       Με παράδοση τους στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8ος όροφος). Η παράδοση 

μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση της προσφοράς στο παραπάνω τμήμα είτε με  αποστολή  της  

ταχυδρομικώς  επί  αποδείξει  ή  μέσω   εταιριών  διακίνησης  εντύπων.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  

προσφορά  πρέπει  να  φτάσει  στο   τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών πριν από την ημερομηνία και 

την ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού.  

Β.   Με  παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την έναρξη της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά  αποστελλόμενες   προσφορές  δεν πληρούν τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή αφορούν προμηθευτές των  οποίων  η συμμετοχή 

στους διαγωνισμούς της ΕΥΑΘ ΑΕ  έχει  αποκλεισθεί,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη. 

Προσφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.  

 

http://www.eyath.gr/
http://www.eyath.gr/
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Άρθρο 7: Τόπος & Χρόνος αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμών 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται  στα γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή  98, 4ος όροφος  την 29/9/2017 

ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  10:00 π.μ. 

 

Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισμού – Μετάφραση εγγράφων 

Επίσημη γλώσσα της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η ελληνική. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα ή σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται από 

αλλοδαπούς είναι επίσης μεταφρασμένα στην ελληνική. Η επικύρωση της μετάφρασης γίνεται από 

δικηγόρο, συμβολαιογράφο (με την αντίστοιχη επικύρωση των συλλόγων τους) ή από την μεταφραστική 

υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατ’ εξαίρεση, τα τεχνικά φυλλάδια, τα εγχειρίδια, τα τεχνικά 

σύμβολα και οι διεθνείς τεχνικοί όροι, δύναται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση 

στην ελληνική. Σε περίπτωση, ωστόσο, που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να 

αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  

Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 

(Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων). 

 

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ,  

β) νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 

ανωτέρω χωρών,  

γ) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.  

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από την διαδικασία ανάθεσης όποιος εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 

1, 2 και 4 του άρθρου 73 και στο άρθρο 74 Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

1/ εάν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016 

2/ εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα εγκατάστασης 

(εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα) 

Η εκπλήρωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση 

του προσφέροντος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, οι οποίοι 
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μπορεί να είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (όχι μόνο τους 

ασφαλισμένους στο ΙΚΑ). 

3/ εάν έχει εν γνώσει του αθετήσει σε προηγούμενη σύμβαση υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 

4/ εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

5/ εάν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

6/ εάν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά μέτρα 

7/ εάν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης και έχει αποκτήσει 

εξ αυτού του λόγου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέτρα 

8/ εάν έχει διαπράξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

9/ εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής ή έχει αποκρύψει τις ως άνω πληροφορίες ή αδυνατεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό 

10/ εάν προσπαθεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος 

φορέα ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα ή να παράσχει από αμέλεια παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις αποκλεισμού, επιλογής ή ανάθεσης 

11/ εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του 

12/ εάν έχει αποκλειστεί με κοινή υπουργική απόφαση από μελλοντικές και εν εξελίξει διαδικασίες 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού αφορά τους διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, 

ΙΚΕ και ΕΠΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά και μη) στην περίπτωση 

των ανωνύμων εταιριών (ΑΕ). Στις ενώσεις προσώπων, η υποχρέωση αποκλεισμού αφορά όλα τα μέλη 

τους.  

Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση λόγου 

αποκλεισμού, εάν ο εν λόγω φορέας αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του (πχ δεσμευτικός διακανονισμός φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών). 

 

Άρθρο 11: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες 

Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από: α) το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, β) το φάκελο 

της τεχνικής προσφοράς και γ) το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.  
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Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής ως προς τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους της. 

Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην 

οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λόγους 

τεκμηρίωσης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται στους φακέλους προσφορών τα στοιχεία όλων των 

μελών της ένωσης (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου). 

 

Άρθρο 12:  Κατάτμηση προμήθειας  

 

Η  προμήθεια  μπορεί να  κατανεμηθεί  σε  περισσότερους  από  έναν  αναδόχους. 

 

Άρθρο 13:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για  6 μήνες  από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα πριν από τη 

λήξη της, για διάστημα ίσο με το αρχικά δοθέν. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 

εάν ο αναθέτων φορέας κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο προσφέρων δεν έχει 

δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η 

προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος 

 

Άρθρο 14:  Διευκρινίσεις επί των προσφορών 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν η ΕΥΑΘ ΑΕ τους απευθύνει σχετικό αίτημα και μόνο 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε 

εύλογο χρονικό διάστημα που η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ορίσει κατά περίπτωση και το οποίο 

δεν θα είναι μικρότερο των επτά (7) ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων από τον προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι απαντήσεις 

αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς. Σε περίπτωση μη παροχής διευκρινίσεων η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Άρθρο 15:  Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 

Α.  Στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην οποία ο προσφέρων 

δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρούσας και β) πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας (Άρθρο 2 των ειδικών όρων). 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν λόγο αποκλεισμού οφείλει να αναφέρει στην 

υπεύθυνη δήλωση ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να προσκομίσει και τα στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του.  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται α) από τους διαχειριστές (σε περίπτωση ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ), β) 

τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά και μη) (σε περίπτωση ΑΕ), γ) το νόμιμο 

εκπρόσωπο (σε κάθε άλλη περίπτωση). 

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

2. Πρακτικό ΔΣ με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ανάληψη της 

δημοπρατούμενης σύμβασης και ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η 

εξουσιοδότηση να υπογράψει και υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και 

της προσφοράς (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ). 

3.   Εγγύηση συμμετοχής 

4.  Έγγραφο σύστασης ένωσης προσώπων (μόνο σε περίπτωση ένωσης). 

Στο έγγραφο αυτό ρητά δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το 

ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει το κάθε μέλος της, ο υπεύθυνος 

για το συντονισμό, διοίκηση και εκπροσώπηση των μελών της ένωσης, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό 

συμμετοχής των μελών στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης, η από κοινού ανάληψη 

σε ολόκληρο της ευθύνης για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος της οφείλει να καταθέσει αυτοτελώς όλα τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Β. Στον φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα από το Άρθρο 3 

των ειδικών όρων. 

Άρθρο 16:  Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς 

Οι τιμές δίνονται ανά μονάδα και συνολικά σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφονται ολογράφως και 

αριθμητικώς, σε  περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. Η αναγραφή 

της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται έως δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορές που δε δίνουν τιμή σε ευρώ ή 

που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να 

τους τροποποιήσουν. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από ΦΠΑ. 
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Άρθρο 17: Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

Α. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση νομικού 

προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την αποστολή της ειδοποίησης και, σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι λευκό, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις 

2. Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο δεσμευτικού διακανονισμού 

οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), από φορείς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο δεσμευτικού 

διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης 

4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης μη ειδικής εκκαθάρισης, μη 

αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, μη υπαγωγής σε διαδικασία   

πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας,  ή οποιασδήποτε άλλης 

ανάλογης κατάστασης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την αποστολή της έγγραφης ειδοποίησης  

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

6. Πιστοποιητικό εγγραφής  σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της 

δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας 

Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ισοδύναμα των ανωτέρω έγγραφα αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στη χώρα δεν εκδίδεται ένορκη βεβαίωση, 

το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην ως άνω 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα. 

Όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων. 

Άρθρο 18: Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 302 Ν.4412/2016 από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό.  Μπορούν επίσης να εκδίδονται  από το ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.   
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Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία , τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αριθμός διακήρυξης και 

τίτλος/ αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τίτλος) και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού . 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

ια) (μόνο στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

α) Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/ων.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Έχει ισχύ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον μηνός από την ισχύ της προσφοράς.  

Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου επιστρέφεται μετά την 

κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 

εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 10 ημέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 19:  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή. 
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Άρθρο 20:  Αποσφράγιση προσφορών 

Κατά την οριζόμενη  ημερομηνία και ώρα, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά μονογράφονται ανά φύλλο από το αρμόδιο 

όργανο. Κατόπιν του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

και υπογράφει σχετικό πρακτικό,  το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση από το Δ.Σ.  Η Επιτροπή, κατά τη 

κρίση της, μπορεί να προχωρήσει και στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς στην 

ίδια συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. 

Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργηθεί σε διαφορετική 

συνεδρίαση, τότε συντάσσεται δεύτερο πρακτικό το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση από το ΔΣ. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Άρθρο 21: Ορισμός προσωρινού αναδόχου  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, προκειμένου να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. 

Παράλληλα, η ΕΥΑΘ ΑΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο και εντός διαστήματος από 10 έως 20 ημέρες από την ειδοποίηση, τα πρωτότυπα ή νόμιμα 

αντίγραφα (άρθρο 1 Ν.4250/2014) των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά (γενικά και ειδικά) ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο 

αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 

κατ’ ανώτατοο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

στην υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν συμμορφώνεται προς τις ως άνω απαιτήσεις του διαγωνισμού, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται.  

 

Άρθρο 22: Κατακύρωση σύμβασης 

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συντάσσεται πρακτικό 

το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ. για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την 

ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα, 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ασκήσει τυχόν ενστάσεις. 

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

ενστάσεων, η ΕΥΑΘ ΑΕ  α) κοινοποιεί την απόφαση οριστικής κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 

(σύναψη σύμβασης), β) τον καλεί να υποβάλλει επικαιροποιημένα τυχόν δικαιολογητικά κατακύρωσης 

που δεν είναι πλέον σε ισχύ, γ) τον καλεί να προσέλθει εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση για την 

υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο οριστικός ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του. Στη συνέχεια η κατακύρωση γίνεται στον 
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν 

η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ  ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο.  

 

Άρθρο 23: Υπογραφή σύμβασης 

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που 

πιθανολογείται ότι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 24: Ματαίωση διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός ματαιώνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ μετά από σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 317 

Ν.4412/2016. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία αυτή.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η ΕΥΑΘ 

ΑΕ μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Άρθρο 25: Ενστάσεις  

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον της ΕΥΑΘ  ΑΕ για τους λόγους και με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 και 127 του Ν.4412/2016 (μόνο κατά 

αποφάσεων του ΔΣ και όχι κατά πρακτικών της Επιτροπής). Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η 

κατάθεση παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% του προϋπολογισμού της σύμβασης. Εάν 

η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής 

Ενστάσεων, εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή, εάν η ένσταση στρέφεται κατά της διακήρυξης, μέχρι 5 ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται προς το Δ.Σ. της 

ΕΥΑΘ ΑΕ. Η ασκηθείσα ένσταση καθώς και η απόφαση επί αυτής κοινοποιούνται σε όλους τους 

προσφέροντες. 

 

Άρθρο 26:  Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου -Ποινικές ρήτρες –Κυρώσεις 

Εάν ο ανάδοχος: 

1.  Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία 

2. Τα παραδιδόμενα υλικά έχουν ελαττώματα ή δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές  

3.  Δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιτροπής Παραλαβής που του δίνονται 

σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο,  

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης 
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 μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 

Παραλαβής  και γνωμοδότηση της Δ/νσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. Σε κάθε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως 

έκπτωτου, καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ  η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε 

περίπτωση, η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από  την 

αθέτηση εκ μέρους του αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αντικειμενική ανωτέρα βία, την 

ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο ανάδοχος, τον απαλλάσσει των συνεπειών από τη μη 

συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

     

Άρθρο 27: Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας, 

είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επέλευσή τους στην ΕΥΑΘ ΑΕ 

τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία 

και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως 

στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της. 

 

Άρθρο 28: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία δικαστηρίων 

Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει 

κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 

Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο  29: Αστικές και ποινικές ευθύνες 

Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα σύμβαση βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω 

προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού, και για αξιώσεις λόγω 

περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας, σφαλμάτων ή παραλείψεων 

του, απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη. 

 

Άρθρο 30: Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

 β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

 ε) ασφαλιστική ενημερότητα 
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή 

Παραλαβής.  

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

(A) SERVER 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

 Γενικά  

1. Ποσότητα 1 

2. Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ 

3. Rack Server ≤ 2U 

4. Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. ΝΑΙ 

5. Να διαθέτει Sliding Rails NAI 

 Μητρική (motherboard)  

6. CPU Intel Xeon E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25M cache ή καλύτερο ≥ 2 

7. PCI-e slots ≥ 7 

8. USB ports ≥ 4 

9. VGA connector ≥ 1 

10. Serial connector ≥ 1 

11. Gigabit Ethernet ports ≥ 4 

 Μνήμη (RAM)  

12. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 1.5TB 

13. Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 128GB 

14. Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2400 

15. Συνολικά DIMM slots ≥ 24 

 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  

16. Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 16 

17. Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI 

18. Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI 
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(A) SERVER 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

19. RAID Controller Cache ≥ 2 GB 

20. Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους SSD ≥ 16 

21. Χωρητικότητα κάθε δίσκου ≥ 800GB 

 Ελεγκτής διαχείρισης  

22. Ξεχωριστή θύρα Gigabit Ethernet ΝΑΙ 

23. 
Να υποστηρίζεται ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης 16GB VFlash SD card 

για σκοπούς service. Να μην προσφερθεί στο παρόν. 
ΝΑΙ 

24. Να προσφέρει Agent-Free Monitoring NAI 

25. Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, CLI, Web GUI NAI 

26. Να υποστηρίζει IPMI 2.0 NAI 

27. 
Να υποστηρίζει Two-factor authentication, PK authentication, Directory Services 

(AD/LDAP) 
NAI 

28. Υποστήριξη power control και power monitoring του συστήματος  ΝΑΙ 

29. Υποστήριξη performance monitoring NAI 

30. Υποστήριξη health monitoring ΝΑΙ 

31. 
Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, 

Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection 
ΝΑΙ 

32. Υποστήριξη local, remote, scheduled, auto update NAI 

33. Υποστήριξη remote configuration, backup and restore configuration NAI 

34. Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps ΝΑΙ 

 Λοιπά χαρακτηριστικά  

35. 2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ 

36. Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 1100W 

37. Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών  ΝΑΙ 

38. Να προσφερθεί DVD+/-RW SATA Internal NAI 

 Εγγύηση  

39. Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή ≥ 5 έτη 

40. 
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
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(B) UPS 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

1.  Power Capacity 1980W/2200VA 

2.  Nominal Output Voltage 230V 

3.  Output Frequency 
47-53 Hz for 50 Hz nominal; 57-63Hz for 

60 Hz nominal 

4.  
Output Connections (Note: Outlets arranged in two 

groups of which one is controllable) 
(8) IEC320 C13 (1) IEC320 C19 

5.  Nominal Input Voltage 230V 

6.  Input Frequency 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) 

7.  Input Connection IEC320 C20 

8.  Battery Type 
Maintenance-free sealed lead-acid battery 

with suspended electrolyte, leak proof 

9.  Typical Backup Time at 1/2 Load (min) 10.1 min 

10.  
Typical Backup Time at full Load Management 

Interface 

5.2 min 

Serial (RJ45), USB and Smart-Slot 

11.  Control Panel and audible alarms 

Alpha-numeric LCD display with LED status 

indicators; alarm on battery, distinctive low 

battery alarm and configurable delays 

12.  Emergency Power off (EPO) Yes 

13.  Surge Energy Rating 480 J 

14.  Filtering 

Full time multi-pole noise filtering: 0.3% 

IEEE surge let-through, zero clamping 

response time, meets UL1449 

15.  Regulatory 

C-tick, CE, EN 60950, EN/IEC 62040-1-1, 

EN/IEC 62040-2, GOST, GS Mark, IRAM, 

VDE, WEEE 

16.  Warranty 3 years electronics, 2 years battery 

 

 

 

 

(Γ) Δικτυακό αποθηκευτικό μέσο 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

 Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

 

1.  CPU 2-core, 1.7GHz 

2.  RAM 1GB DDR3 
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(Γ) Δικτυακό αποθηκευτικό μέσο 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

3.  Θέσεις δίσκων HDD 4 x Hot-swappable 2 x 3.5"or 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s HDD or SSD 

4.  LAN 2 x Gigabit RJ-45 

5.  USB 3 x USB 3.0 

6.  NVR 
Καταγραφή 2 IP καμερών δωρεάν και επεκτάσιμο με αγορά αδειών έως 

25 

7.  Άλλες ιδιότητες 
Wake on Lan, VPN, Auto backup, DLNA, ISCSI, Mobile Apps,  συμβατό με 

Windows 32/64 / MAC/Linux, δωρεάν DDNS 

8.  Σκληροί Δίσκοι 4 x 4TB SATA3 πιστοποιημένους για NAS 

 

(Δ) Λογισμικό 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

1.  Windows Server 2016 2 Λειτουργικά 

2.  Vmware Essentials x 1 

3.  Veeam Backup Essentials Kit per 2 sockets 2 CPU 

4.  Windows SQL Server 2016 std/2 core x 3 

 

(Ε) Firewall 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

 Γενικά χαρακτηριστικά  

1.  Να προσφερθεί σύστημα ασφαλείας (next generation firewall (NGFW)) ΝΑΙ 

2.  Αριθμός συσκευών (appliances) ≥ 1 

3.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας με 

λειτουργία μη βασισμένη σε ευρέως διαδεδομένες γενικής χρήσης πλατφόρμες 

λειτουργικών συστημάτων (εξειδικευμένη συσκευή). Η προτεινόμενη λύση πρέπει 

να είναι φυσική συσκευή (όχι λογισμικό που να εγκαθίσταται σε εικονικό 

εξυπηρετητή). 

ΝΑΙ 

4.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε standard rack 19”, 

και να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για την διασύνδεση του, 

εγκατάσταση. 

ΝΑΙ 

5.  Συνολικό ύψος σε RU 1U 

6.  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει παρουσία σε Ελλάδα και Ευρώπη ΝΑΙ 

7.  Εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) NAI 

8.  
Να υποστηρίζει εγκατάσταση σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας Active-Active, 

Active-Passive, Clustering. 
ΝΑΙ 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά  
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(Ε) Firewall 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

9.  
Υποστήριξη Hardware Accelerated Firewall λειτουργικότητας. Να περιγραφή η 

αρχιτεκτονική. 

NAI 

10.  
Να έχει τη δυνατότητα logging και reporting. Να αναφερθούν αναλυτικά οι 

παρεχόμενες δυνατότητες. 
NAI 

11.  
Υποστηριζόμενα πρότυπα κρυπτογράφησης: 

AES 128-, 192-, 256- bit, DES, 3DES. 
ΝΑΙ 

12.  Συνολική ρυθμαπόδοση (Firewall Throughput) ≥16 Gbps 

13.  
Ρυθμαπόδοση (Throughput) IPS (HTTP / Enterprise Mix) ≥2.8 / 2 

Gbps 

14.  Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων ≥5500000 

15.  
Αριθμός νέων συνδέσεων ανά δευτερόλεπτο ≥200000 

16.  Καθυστέρηση firewall (64 byte, UDP) ≤3 μs 

17.  Firewall Throughput (Packet/second) ≥24 Mpps 

18.  Να διασφαλίζει NGFW Throughput ≥1.7 Gbps 

19.  Να διασφαλίζει Application Control Throughput ≥2.5 Gbps 

20.  Να διασφαλίζει SSL Inspection Throughput ≥1.9 Gbps 

21.  Να διασφαλίζει Threat Protection Throughput ≥1.5 Gbps 

22.  Να διασφαλίζει CAPWAP Throughput ≥6 Gbps 

23.  Αριθμός υποστηριζόμενων Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels ≥2000 

24.  Αριθμός υποστηριζόμενων Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels ≥10000 

25.  Αριθμός ταυτόχρονων SSL VPN χρηστών. ≥500 

26.  Να διασφαλίζει IPsec VPN Throughput ≥14 Gbps 

27.  Να διασφαλίζει SSL VPN Throughput ≥350 Mbps 

28.  Να διαθέτει θύρες τύπου GigaBit Ethernet(1000-BaseT) ≥8 

29.  Να διαθέτει θύρες τύπου SFP GE ≥8 

30.  Να προσφερθούν δύο (2) SFP 1GE SX ΝΑΙ 

31.  Να διαθέτει σειριακή θύρα διαχείρισης (console port). ΝΑΙ 

32.  
Να διαθέτει GigaBit Ethernet(1000-BaseT) θύρες αποκλειστικά για διαχείριση της 

συσκευής. 

≥2 

33.  Να διαθέτει USB θύρες ≥2 

34.  Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) NAI 

35.  

Υποστήριξη στατικής και δυναμικής δρομολόγησης (static & dynamic routing) και 

δρομολόγησης με βάση πολιτικές (Policy Routing). 

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες δυνατότητες. 

ΝΑΙ 

36.  Υποστήριξη Link aggregation ΝΑΙ 

37.  To προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει διαφορετικές ΝΑΙ 
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(Ε) Firewall 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 

μεθόδους ελέγχου ταυτότητας χρήστη ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων: 

 καταχωρήσεις τοπικής βάσης δεδομένων. 

 LDAP 

 RADIUS 

 TACACS 

Native Windows AD (Single sign on) 

38.  Υποστήριξη DHCP, DNS Server, and DNS proxy ΝΑΙ 

39.  Υποστήριξη NAT-PAT NAI 

40.  Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό. ΝΑΙ 

41.  

Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει δυνατότητες εξισορρόπησης 

εξερχομένου φορτίου (Wan link load-balancing) χρησιμοποιώντας ECMP με τις 

ακόλουθες προαιρετικές μεθόδους: 

 Source based (source IP based) 

 Bandwidth  & Session Weighted (weight-based) 

 Spill-over (usage-based) 

 Source-Destination based 

ΝΑΙ 

42.  
Ενσωμάτωση τεχνικών bandwidth management/QoS, traffic shaping. 

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες δυνατότητες. 
NAI 

43.  

Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες Traffic Shaping 

συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων χαρακτηριστικών: 

 Δυνατότητα ρύθμισης guarantee bandwidth για κάθε πολιτική ασφαλείας. 

 Δυνατότητα ρύθμισης maximum bandwidth που διατίθεται για κάθε 

πολιτική ασφαλείας. 

 Δυνατότητα ρύθμισης το ελάχιστον 3 επιπέδων προτεραιοτήτων. 

 Δυνατότητα υποστήριξης Διαμορφωτών κίνησης (Traffic Shaper) 

βασιζομένων στα ακόλουθα: 

1. Source (Address, Local Users, Groups) 

2. Destination (Address, FQDN, URL or category) 

3. Service (General, Web Access, File Access, Email and Network 

services, Authentication, Remote Access, 

4. Tunneling, VoIP, Messaging and other Applications, Web Proxy) 

5. Application 

6. Application Category 

7. URL Category 

NAI 

44.  

Δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος ασφαλείας σε πολλαπλές εικονικές 

συσκευές (τουλάχιστον δέκα (10)), καθεμία από τις οποίες είναι λειτουργικά 

ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες, παρέχοντας αυτόνομες υπηρεσίες ασφάλειας, με 

πλήρη διαχωρισμό της δικτυακής κίνησης μεταξύ των εικονικών συσκευών 

ΝΑΙ 

45.  
Δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των εικονικών συσκευών χωρίς τη χρήση φυσικών 

θυρών. 
ΝΑΙ 
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46.  

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει είτε σε 

Transparent mode (bridge) για να ελαχιστοποιηθεί η διακοπή στην υπάρχουσα 

υποδομή του δικτύου ή σε NAT / Route mode. Και οι δύο λειτουργίες θα μπορούν 

επίσης να είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα με τη χρήση εικονικών συστημάτων. 

ΝΑΙ 

47.  
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα  στο διαχειριστή 

ρύθμισης του καθενός φυσικού interface σε διαφορετική διασύνδεση. 
ΝΑΙ 

48.  
Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) και μέσω 

γραμμής εντολών (CLI) 
NAI 

49.  

Ο έλεγχος ταυτότητας του διαχειριστή θα πρέπει να γίνεται μέσω τοπικής βάσης 

δεδομένων, PKI & απομακρυσμένες υπηρεσίες όπως Radius, LDAP και TACACS  με 

την επιλογή internal ή external two-factor authentication. 

NAI 

50.  
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει προφίλ διαχειριστή τα οποίο θα περιορίζεται 

μονό στη διαχείριση συγκεκριμένου εικονικού συστήματος. 
NAI 

51.  

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να περιορίσει την πρόσβαση και 

διαχείριση εξ αποστάσεως από ορισμένα αξιόπιστα δίκτυα ή υπολογιστές με 

αντίστοιχο λογαριασμό διαχειριστή. 

NAI 

52.  

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής 

των δραστηριοτήτων των διαχειριστών (event log - management access) και των 

αλλαγών παραμετροποίησης του (configuration changes). 

NAI 

53.  
Παροχή μηχανισμών προστασίας από Ιούς (Antivirus) και αυτόματων ενημερώσεων, 

ενσωματωμένων ή σε συνεργασία με εξωτερικά εργαλεία 
ΝΑΙ 

54.  

Υποστήριξη πολλαπλών προφίλ Antivirus, AntiSpam, Intrusion Protection, Web 

Filter, Application Control, Data Leak Prevention, DNS Filter, WAF, Cloud Access 

Security Inspection  για χρήση σε διαφορετικές πολιτικές ασφάλειας. 

NAI 

55.  
Δυνατότητα χαρτογράφησης αιτήσεων με βάση τη γεωγραφική τους θέση, με 

δυνατότητα απόρριψης αιτήσεων από /προς συγκεκριμένες χώρες 
ΝΑΙ 

56.  
Δυνατότητα ανίχνευσης, χαρτογράφησης και κατηγοριοποιήσεις κινδύνου των 

συνδεδεμένων συσκευών του δικτύου. 
ΝΑΙ 

57.  

Οι πολιτικές ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν: 

 Address Object(s) – IP 

 IP range 

 Subnet 

 FQDN 

 Geographical networks 

 Service Object(s) 

 Schedule Object(s) 

 Comments 

ΝΑΙ 

58.  
Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία πολιτικών ασφαλείας σε 

διαδικασία εκμάθησης.  
ΝΑΙ 

59.  
Οι πίνακες πολιτικών ασφαλείας θα πρέπει να υποστηρίζουν την παραμετροποίηση 

IPV4 και IPV6 μέσω γραφικού περιβάλλοντος. 
ΝΑΙ 

60.  
Υποστήριξη δυνατοτήτων αποτροπής διαρροής δεδομένων (Data Leak Prevention). 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή την πρόληψη 
ΝΑΙ 
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διαρροής των ευαίσθητων δεδομένων από το δίκτυο. Ο διαχειριστής θα πρέπει να 

είναι σε θέση να καθορίσει τα πρότυπα των ευαίσθητων δεδομένων, και τα 

δεδομένα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να αποκλειστούν 

και / ή να καταγραφούν κατά τη διέλευση τους από το σύστημα. Δυνατότητα 

αποκλεισμού της IP διεύθυνσης. Η δυνατότητα DLP θα πρέπει να υποστηρίζει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες και πρωτόκολλα: 

 AIM, ICQ, MSN, Yahoo! 

 HTTP/HTTPS POST, HTTP/HTTPS GET 

 FTP PUT, GET 

 SMTP, IMAP, POP3, SMTPS, IMAPS, POP3S, NNTP 

61.  

Υποστήριξη μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης σε ιστοσελίδες (Web Access 

Control/URL & content filtering). 

Η προσφερόμενη συσκευή να υποστηρίζει την αυτόματη ενημέρωση των φίλτρων 

URL και κατηγοριών ιστότοπων. 

ΝΑΙ 

62.  Να υποστηρίζει ενσωματωμένο μηχανισμό παραγωγής αναφορών NAI 

63.  
Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού 

φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs) 
ΝΑΙ 

64.  
Δυνατότητα εμφάνισης σε πραγματικό χρόνο των δεικτών απόδοσης και 

διαθεσιμότητας του συστήματος. 
ΝΑΙ 

65.  Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP SNMP v1, 2c, 3 . ΝΑΙ 

66.  

Δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά τους μέσω γραφικού 

περιβάλλοντος (GUI) και μέσω γραμμής εντολών (CLI) προς / από τον τοπικό 

υπολογιστή, απομακρυσμένη κεντρική διαχείριση ή δίσκο USB. 

Δυνατότητα επιλογής λήψης κρυπτογραφημένου αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. 

ΝΑΙ 

67.  
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής (ανά εικονική συσκευή) λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας και επαναφορά τους. 
ΝΑΙ 

68.  Θερμοκρασία λειτουργίας (Κάτω - Άνω όρια) 0 – 40°C 

69.  

Να συνοδεύεται από όλες τις κατάλληλες άδειες χρηστών/υπηρεσιών (services/user 

licenses) για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Να περιλαμβάνονται συνεχείς 

ενημερώσεις όλων των βάσεων και του λειτουργικού (OS/firmware updates, 

Signatures κ.λ.π) για τουλάχιστον 5 ετών. 

ΝΑΙ 

70.  
Πιστοποίηση International Computer security Association (ICSA-Labs) και 

ταξινόμηση ως leader στο Gartner Magic Quadrant for Unified Threat Management 

ΝΑΙ 

 

 

Άρθρο 2: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής: 

1. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό εγγραφής  σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση 

της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας. 
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Άρθρο 3:  Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς  

 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα με ποινή αποκλεισμού: 

 

1. Πίνακα συμμόρφωσης του άρθρου 1 (Τεχνικές Προδιαγραφές) των Ειδικών Όρων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για το χρόνο και τόπο παράδοσης (όπως ορίζονται στην 

παρούσα). 

3. Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια από τα προσφερόμενα είδη. 

 

Άρθρο 4: Παράδοση υλικών – χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης σύμβασης -  τόπος παράδοσης 

 

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά) έως την 

ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση των υλικών  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ εντός 

τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  Προμηθειών, 

Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες: τηλ 2310 966968, -

972, -928, fax: 2310 283117. 

                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 7/8/2017 

 

     Για τους γενικούς όρους                                              Για  τους  ειδικούς  όρους 

Ο Διευθυντής Οικονομικών           Ο Διευθυντής Διοίκησης & Οργάνωσης 

 

     Δημήτρης Αλεξανδρής                                                                                             Νικόλαος Αραμπατζής 

  

Ο Νομικός Σύμβουλος 

 

                                                                                  Νίκος Στεργιόπουλος 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

Πέτρος Νάστος 
 


