ΑΔΑ: ΨΜΑ5ΟΡΡΕ-647

INFORMATICS
20PROC006534711
2020-04-07
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.04.07 11:08:55
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών
Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών & Συντήρησης
Αρμόδιος: Γ. Κατσούλας 2103800627 – 2132121767
Πληροφ.: Ρωξάνη Σταθοπούλου 2132121771
Δ/νση: Ακαδημίας 68 , 106 78 – Αθήνα
Email: proypologismos@nsk.gr
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 06/4/2020
Αρ. πρωτ.: 45965

Τίτλος Πράξης - Έργου
Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α) «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β)
«Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του προσωπικού
στην αξιοποίησή του»
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α) «Υλοποίηση
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του»
Αναθέτουσα Αρχή

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΣΚ)

Προϋπολογισμός

30.500,00 € πλέον ΦΠΑ (24%)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης

Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας

23/4/2020 ώρα 13:00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών
Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών & Συντήρησης
Αρμόδιος: Γ. Κατσούλας 2103800627 – 2132121767
Πληροφ.: Ρωξάνη Σταθοπούλου 2132121845
Δ/νση: Ακαδημίας 68 , 106 78 – Αθήνα
Email: proypologismos@nsk.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του
έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α) «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β)
«Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του προσωπικού
στην αξιοποίησή του»,συνολικού προϋπολογισμού 30.500,00 € πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται, αφού λήφθηκε υπόψη:
1) το π.δ. 118/2007 (Α΄ 150)
2) ο ν. 3861/2010 (Α΄ 112)
3) ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
4) ο ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
5) το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145)
6) η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικ. έτος 2020 με αρ. πρωτ. 44665/31-3-2020
(ΑΔΑ: Ω0ΚΘΟΡΡΕ-6ΝΟ)
7) τα παρακάτω υπό στοιχεία Α και Β:
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Α.
1.

Στις 4/5/2007 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη αριθ. πρωτ.
οίκ. 104/26-3-2007 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» συνολικού προϋπολογισμού
τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων και τριακοσίων εξηνταπέντε ευρώ (3.130.365
€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.

Η

Αναθέτουσα Αρχή, αφού προέβη σε αξιολόγηση των προσφορών που

υποβλήθηκαν, επέλεξε και αποφάσισε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οίκ. 214/10-7-2007
απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να κατακυρώσει στην
εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία την υλοποίηση
του παραπάνω έργου.
3.

Για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη την 1/10/2007 μεταξύ του Υπουργού

Οικονομίας & Οικονομικών, που εκπροσωπείτο νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, και του
Αναδόχου, η υπ’ αριθμ. 1/2007 Σύμβαση για την Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).
4.

Στο Άρθρο 24 της εν λόγω Σύμβασης οριζόταν ότι:

«Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει η περίοδος συντήρησης
(υπηρεσίες και ανταλλακτικά). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχει επί τόπου (on site)
συντήρηση για περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών. Για τις υπηρεσίες συντήρησης θα γίνει
ξεχωριστή σύμβαση με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία θα ανανεώνεται κατ’
έτος με μονομερές δικαίωμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
5.

Την 01/02/2012, την 01/02/2013, 01/02/2014, 07/01/2015, την 07/01/2016, την

10/01/2017, την 04/01/2018 και την 24/01/2019 υπεγράφησαν μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου, συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το έργο
«Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)», διάρκειας ενός (1) έτους εκάστη.
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Β.
1.

Με την υπ’ αρ. C (2007) 5339/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ εγκρίθηκε το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» για κοινοτική ενίσχυση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2.

Με το υπ’ αριθμ. 8107/05-08-2011 Έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. αποφασίσθηκε η διενέργεια
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» με Κωδικό ΟΠΣ:
300282, του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

3.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ/10528/15.11.2010/ΕΙΣ ΕΥΔ ΨΣ(155.109/ΨΣ7400Α2/03.11.2010 έγγραφο αποφασίσθηκε η ένταξη Οριζόντιας Πράξης με τίτλο
«Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην
αξιοποίησή του» με Κωδικό ΟΠΣ: 300282, του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”».

4.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ 9763/05-10-2011 προσφορά του.

5.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6806/04.06.2013 Έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. αποφασίσθηκε η
κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 8107/0508-2011 διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιοποίηση αρχειακού
υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» με
Κωδικό ΟΠΣ: 300282, του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση».

6.

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 7732/26.06.2013 επιστολή παρασχέθηκε σύμφωνη
γνώμη υπογραφής σύμβασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 10077/08.08.2013 επιστολή ΕΥΔ ΨΣ πρωτ.
151.863/ΨΣ/3353-Β/05-08-2013 διατυπώθηκε γνώμη για το σχέδιο σύμβασης του
υποέργου 1 «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του».

8.

Στις 05/9/2013 υπογράφηκε η υπ΄αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβαση για την υλοποίηση
του έργου «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του», με κωδικό ΟΠΣ: 300282, του Ε.Π «Ψηφιακή
Σύγκλιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9.

Στις 08/8/2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 14420/08.08.2014 απόφαση της
ΚτΠ Α.Ε με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβασης για το έργο
«Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην
αξιοποίησή του», με κωδικό ΟΠΣ: 300282, του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».

10. Στις 27/5/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 30181/27.05.2015 απόφαση της

ΚτΠ Α.Ε με θέμα: Έγκριση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ.
1147/05.09.2013 σύμβασης για το έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών
υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του», με κωδικό ΟΠΣ:
300282, του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».
11. Στις 29/7/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ/32630/29.07.2015/ΕΙΣ ΕΥΔ

ΨΣ(152.100/ΨΣ3323-Α2/24.07.2015 απόφαση με θέμα: τροποποίηση της απόφασης
Ένταξης Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών
υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» με Κωδικό ΟΠΣ:
300282, του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”»’.
12. Στις 18/9/2015 υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 33904/18.09.2015 επιστολή

ΕΥΔ ΨΣ πρωτ. 152.242/ΨΣ/4360-Β1/16.09.2015 με θέμα: Διατύπωση γνώμης περί
σχεδίου σύμβασης του υποέργου 2 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες επί του υποέργου 2
«Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην
αξιοποίησή του».
13. Η

υπ’

αριθμ.

1147/05.09.2013

σύμβαση

επέκτασης

για

το

υποέργο

2

«Συμπληρωματικές Υπηρεσίες επί του υποέργου 1 Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση του», η οποία
υπογράφηκε μεταξύ της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» και της εταιρείας με την
επωνυμία «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία» μετά
από διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που έγινε από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.» για λογαριασμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, φορέα
λειτουργίας και κύριο του Έργου.
14. Στις 04/11/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ 35428/04.11.2015 απόφαση της

ΚτΠ Α.Ε με Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβασης επέκτασης
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για το υποέργο 2 «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες επί του υποέργου 1 Ψηφιοποίηση
αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή
του», με την οποία αυξήθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής
σύμβασης,

κατόπιν

ενεργοποίησης

σχετικού

δικαιώματος

προαίρεσης

της

Αναθέτουσας Αρχής του προαναφερθέντος διαγωνισμού, όπως η ανωτέρω σύμβαση
τροποποιήθηκε με την από 06.11.2015 τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους
και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.
15. Στις 11/11/2017 και στις 11/3/2020 υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους ως αναθέτουσας αρχής και της αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού δικαστικών
γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ) και εκπαίδευσης του προσωπικού στην αξιοποίησή του» χρονικής διάρκειας δύο
και ενός έτους αντίστοιχα.
8) το άρθρο τριακοστό ένατο της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64)
σε συνδυασμό με το αρ. 1 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
Δικαιοσύνης με αρ.124/20-3-2020 (Β΄ 1080)
9) η Απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αρ. 127/29-3-2020
και θέμα: «Μέτρα περιορισμού της διασποράς του COVID-19. Προσωρινή μερική αναστολή
λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
περιορισμένη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10/4/2020
10) η ανάγκη για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ και την απλοποίηση της
λειτουργίας του
11) η ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διεπαφής της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
περιφερειακών μονάδων του ΝΣΚ αλλά και της ηλεκτρονικής διεπαφής του ΝΣΚ με το ΣτΕ
και τα διοικητικά δικαστήρια με αντίστοιχη κατάργηση της φυσικής διακίνησης των
εγγράφων

Η προς υπογραφή σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οικονομικού έτους 2020 (ελαχιστοβάθμιος αναλυτικός
λογαριασμός: 2420989001) και θα υλοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων
(4) μηνών από την υπογραφή της.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παρακάτω αναφερόμενων νέων
λειτουργικοτήτων.
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Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για
μέρος των λειτουργικοτήτων.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, αν δεν συνοδεύεται:
Α) από συνοπτική τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης των νέων λειτουργικοτήτων και
Β) από την δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου ότι αναλαμβάνει να διενεργεί και τη
συντήρηση των νέων λειτουργικοτήτων για όσο χρονικό διάστημα το ΝΣΚ κάνει χρήση των
έργων: Α) «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών
γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του»
Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδημίας 68, 2ος όροφος, 106 78 ΑΘΗΝΑ,Τηλ.2132121708, 2132121703 και 2132121704,
σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία υποψήφιου Αναδόχου:
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, 2ος όροφος, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. …………..
(Ημερομηνία Διενέργειας………………….)
Ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφοράς ………..
Για την υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α)
«Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων
περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και
εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» Υλοποίηση Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)», σύμφωνα
με τη Διακήρυξη με αρ. πρωτ……………………………
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο
Ή, εναλλακτικά,
σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα δυνατότητας υποβολής των προσφορών
ισχύει ή παραταθεί η ισχύς της παραπάνω ΠΝΠ ή και της παραπάνω Κοινής Υπουργικής
Απόφασης ή και της σχετικής Απόφασης του Προέδρου του ΝΣΚ, που αφορούν στην
προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ έως και
10/4/2020 ή εκδοθούν αντίστοιχου περιεχομένου ή ισοδύναμου αποτελέσματος
νομοθετικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις, οι προσφορές θα υποβάλλονται κατά τα
κάτωθι αναφερόμενα υπό στοιχεία 1 και 2 ως εξής:
1) Αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή άλλης πιστοποιημένης εταιρείας διενέργειας ταχυμεταφορών
σφραγισμένου φακέλου με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, 2ος όροφος, 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. …………..
(Ημερομηνία Διενέργειας………………….)
Ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφοράς ………..
Για την υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α)
«Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων
περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και
εκπαίδευση

του

προσωπικού

στην

αξιοποίησή

του»Υλοποίηση

Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)», σύμφωνα
με τη Διακήρυξη με αρ. πρωτ……………………………
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο
2) Αποστολή, την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η παράδοση του ανωτέρω
φακέλου στα ΕΛΤΑ ή σε άλλη πιστοποιημένη εταιρεία διενέργειας ταχυμεταφορών, στην
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ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών,
Συμβάσεων, Προμηθειών & Συντήρησης (proypologismos@nsk.gr) ψηφιοποιημένου
(σκαναρισμένου) του σχετικού αποδεικτικού παράδοσής του.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών: μέχρι και 22/4/2020, ώρα 12:00
(Σε περίπτωση που η αποστολή γίνει μέσω ΕΛΤΑ ή άλλης πιστοποιημένης εταιρείας
διενέργειας ταχυμεταφορών, για τους λόγους που αναγράφονται παραπάνω, λόγω
δηλαδή, παράτασης της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΝΣΚ, ως χρόνος υποβολής της προσφοράς θα λογίζεται η ημερομηνία και
ώρα παράδοσης του σφραγισμένου φακέλου στα ΕΛΤΑ ή την πιστοποιημένη εταιρεία
διενέργειας ταχυμεταφορών, η οποία (ημερομηνία και ώρα) θα αναγράφεται και στο
αποδεικτικό παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αυτό θα αποσταλεί από
τον

υποψήφιο

ανάδοχο

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

proypologismos@nsk.gr

ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο) την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η παράδοση.
Σε περίπτωση παράλειψης της αποστολής του αποδεικτικού, σύμφωνα με τα παραπάνω, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ακόμη και εάν ο φάκελος έχει παραδοθεί
εμπρόθεσμα στα ΕΛΤΑ ή σε άλλη πιστοποιημένη εταιρεία διενέργειας ταχυμεταφορών.
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα 23/4/2020, ώρα 13:00
Τόπος Διενέργειας: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, 106 78 ΑΘΗΝΑ, επιτρεπομένης της συμμετοχής και
μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής μερικής αναστολής
λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης
και πρόσκλησης των υποψηφίων αναδόχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα
αναγράφεται στο εξωτερικό των σφραγισμένων φακέλων.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης
του Ν.Σ.Κ. στο τηλέφωνο 2132121771 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
proypologismos@nsk.gr. Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(www.nsk.gov.gr) θα αναρτηθεί η παρούσα διακήρυξη καθώς και κάθε σχετική
συμπληρωματική πληροφορία.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσης δίνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nsk.gr.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Ειδικότεροι όροι για το αντικείμενο της σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο σύμβασης

Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της
προσθήκης

νέων

λειτουργικοτήτων

στα

έργα:

Α)

«Υλοποίηση

Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β)
«Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του προσωπικού
στην αξιοποίησή του».
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των παρακάτω αναφερόμενων νέων
λειτουργικοτήτων.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για
μέρος των λειτουργικοτήτων.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, αν δεν συνοδεύεται:
Α) από συνοπτική τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης των νέων λειτουργικοτήτων και
Β) από την δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου ότι αναλαμβάνει να διενεργεί και τη
συντήρηση των νέων λειτουργικοτήτων για όσο χρονικό διάστημα το ΝΣΚ κάνει χρήση των
έργων: Α) «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών
γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του»
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
30.500,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ειδικοί όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B’
της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα
σύμφωνα με :
•

Α) το π.δ. 118/2007 (Α΄ 150)

•

Β) το ν. 3861/2010 (Α΄ 112)

•

Γ) το ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

•

Δ) το ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

•

Ε) το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145)

•

Στ) την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικ. έτος 2020 με αρ. πρωτ.
44665/31-3-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΚΘΟΡΡΕ-6ΝΟ)

•

Ζ) το σύντομο ιστορικό, που αναφέρθηκε παραπάνω

•

Η) το άρθρο τριακοστό ένατο της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64) σε συνδυασμό με το αρ. 1 της Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης με αρ.124/20-3-2020 (Β΄ 1080)

•

Θ) την Απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αρ.
127/29-3-2020 και θέμα: «Μέτρα περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
Προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και περιορισμένη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων
αυτού έως και 10/4/2020».

•

Ι) την ανάγκη για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ και την
απλοποίηση της λειτουργίας του

•

Ια) την ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διεπαφής της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των περιφερειακών μονάδων του ΝΣΚ αλλά και της ηλεκτρονικής διεπαφής του ΝΣΚ
με το ΣτΕ και τα διοικητικά δικαστήρια με αντίστοιχη κατάργηση της φυσικής
διακίνησης των εγγράφων
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ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (www.nsk.gov.gr), όπου θα αναρτάται
κάθε σχετική συμπληρωματική πληροφορία.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «www.nsk.gov.gr».
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή

•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

•

είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με
την Ε.Ε. ή

•

έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο) μέχρι
22/4/2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω για την περίπτωση
ισχύος ή παράτασης της προσωρινής μερικής αναστολής λειρουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΝΣΚ). Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως
στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξωτερικές ενδείξεις, που έχουν ήδη
αναφερθεί, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής.
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή
αποκλεισμού τα ακόλουθα:
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, του προσφέροντος ή του κατά περίπτωση
νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, στην οποία να δηλώνει ότι:
Α1. Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σχετικά με:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 2 της
απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EEL 300 της 11/11/2008 σ. 42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο αρ. 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –
μελών της Ένωσης (EEC 195 της 25/09/1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αρ. 2 της απόφασης
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22/07/2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192/31-07-2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του προσφέροντος.
γ) απάτη, κατά την έννοια του αρ. 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316/27-11-1995, 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48).
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα αρ. 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13/06/2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
(EEL 164/22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο αρ. 4 αυτής.
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26/10/2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EEL 309/25-11-2005),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο αρ.
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
05/04/2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 101/15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης και όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στις περιπτώσεις: αα)
διαχειριστών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και
ΕΕ) και ββ) Διευθύνοντος Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ).

Α2. Δεν εκκρεμεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οποιαδήποτε δικαστική ή
διαιτητική υπόθεση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος.
Σημειώνεται ότι, αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κύριας και επικουρικής.
Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Α3. Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Δεν έχει αθετήσει κάποια από τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο αρ. 18
παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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β) Δεν 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 με
βάση διατάξεις εθνικού νόμου.
γ) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του διαγωνισμού.
δ) Δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του αρ.
2Α.
ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις.
στ)

Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή

πληροφοριών, που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από το αρ. 79.
ζ) Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει από
αμέλεια παραπλανητικές πληροφορίες, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις, που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
η) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία μέσα στις τελευταίες
τριάντα ημερολογιακές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

Β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου.

Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι υποψήφιοι μετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
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Δ. Ως προς την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας απαιτείται από τους υποψήφιους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά

ή

εμπορικά

μητρώα

και

να

προσκομίσουν

το

αντίστοιχο

πιστοποιητικό/βεβαίωση, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτό ή το ειδικό
επάγγελμα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε φορέα, που μετέχει στην ένωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά (πχ τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.), που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια,
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της
σύμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τιμή της προς προμήθεια υπηρεσίας δίνεται σε Ευρώ (€). Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλύεται παρακάτω
Επισημαίνεται πως:
α) Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
β) Διευκρινίσεις, που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δύο (2)
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών.
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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.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά

ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος

Ανάδοχος υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την
παροχή υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Προσφερόμενη υπηρεσία, η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς
τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για
την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 12: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν με
απόδειξη προσφορά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σελ.
7-9 της παρούσας ως προς τον τρόπο υποβολής προσφορών.
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Προσφορές, που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο πριν τη λήξη της προθεσμίας, που καθορίζεται από τη
διακήρυξη.
Προσφορές,

που

υποβάλλονται

εκπρόθεσμα,

επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα, ή, σε περίπτωση, νομικών προσώπων, από τον εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/4/2020, ώρα 13:00, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας
του ΝΣΚ (Ακαδημίας 68, Αθήνα), επιτρεπομένης της συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης,
σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΝΣΚ κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης και πρόσκλησης των
υποψηφίων αναδόχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα αναγράφεται στο εξωτερικό
των σφραγισμένων φακέλων, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία
ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, και η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες
προσφορές, θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική
χαμηλότερη τιμή.
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη
για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον
αποκλεισμό προσφορών, που δεν πληρούν τους όρους, που θέτει η παρούσα διακήρυξη.
Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής
τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προμήθεια
παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των
υπηρεσιών, με την προϋπόθεση να πληρεί τους γενικούς και ειδικούς όρους της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής.
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Η κατακύρωση γίνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 117 του ν. 4412/2016 η υποβολή
μίας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως ή και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Αναθέτουσα Αρχή και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση
θεωρείται ως συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι
οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο
χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο,
ενώ η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να αναζητήσει κάθε ζημιά από την αιτία αυτή. Στην
περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο
υποψήφιο με βάση τον ανωτέρω πίνακα κατάταξης.

Η υπογραφή της σύμβασης από

κάποιον από τους συμβαλλόμενους μπορεί να γίνει και από απόσταση με τη χρήση
ψηφιακής υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση του διαγωνισμού που
διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε
στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον
Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα

της διαδικασίας,
(ii)

εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)

εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
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(iv)

εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν

δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός από τις
περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί, και σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
3. Προσφορά, που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά, που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
5. Προσφορά, που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Διακήρυξης.
6. Προσφορά, που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη διακήρυξη.
7. Προσφορά, που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των
Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς.
8. Προσφορά, που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του
Διαγωνισμού.
9. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας
Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της
ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου
παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία /
καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά
θα απορρίπτεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία
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προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές
τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών
ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και
τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι
και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Η έναρξη της διάρκειας υλοποίησης της σχετικής σύμβασης είναι από την
ημερομηνία υπογραφής της και για διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη
υλοποίησης, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή συναινέσει εγγράφως σε μεγαλύτερη προθεσμία
υλοποίησης.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων
μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής
και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ,ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως χρόνος έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκλαμβάνεται η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και ως χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών η
αντίστοιχη ημερολογιακή μέρα του μεθεπόμενου μήνα, και, αν αυτή συμπίπτει με αργία, η
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από αυτή.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και,
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή,
επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική
ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται
από την τριμελή Επιτροπή Προμηθειών Παραλαβών της Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ. για το έτος 2020 και
θα συντάσσεται για το λόγο αυτό Πρωτόκολλο Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών μετά από
σχετικό έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων του ΝΣΚ, με το
οποίο έγγραφο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη
σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Προμηθειών Παραλαβών,
η οποία θα εισηγείται μετά από έγγραφη γνώμη του Τμήματος Πληροφορικής και
Υποστήριξης Συστημάτων του ΝΣΚ, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την
απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά
κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ
του λόγου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, σύμφωνα με τις νόμιμες
διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο. Η καταβολή του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ, θα γίνει εφάπαξ με την ολοκλήρωση των εργασιών από τον
ανάδοχο και την έκδοση από μέρους του σχετικού τιμολογίου.
Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
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ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας, που
προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στο ΝΣΚ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

23Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια ενός μήνα μετά το συμφωνημένο χρόνο υλοποίησης
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
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6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο της σύμβασης.
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
και τους όρους ότι:
9. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως
10. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
11. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
12. την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.
13. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε
να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε
περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε
καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών,
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συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή
και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία
που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά
μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται

από

το

άρθρο

15

του

Π.Δ.

118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Ειδικότεροι όροι για το αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και της προς υπογραφή σύμβασης είναι η
υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α) «Υλοποίηση
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του» . Το εν λόγω έργο θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα περιλαμβάνει
αναλυτικά τα κάτωθι:

1.1. Χρέωση σε λειτουργό
Στο πλαίσιο της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης του χειρισμού και της παρακολούθησης του
χειρισμού των υποθέσεων μέσω ΟΠΣ ΝΣΚ, απαιτείται η υλοποίηση εκτεταμένης
τροποποίησης της υφιστάμενης ροής διακίνησης των εγγράφων που ανατίθενται προς
χειρισμό σε λειτουργούς του ΝΣΚ αλλά και της διαχείρισης από αυτούς. Συγκεκριμένα,
απαιτείται να τροποποιηθεί η ενέργεια «Χρέωση σε λειτουργό» κατά τρόπον ώστε ο
λειτουργός του ΝΣΚ να μπορεί να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που του έχει ανατεθεί για
να το χειριστεί ή επεξεργαστεί και μετά την παραλαβή του αυτό να μην εμφανίζεται στις
εκκρεμότητές του. Επίσης μετά τη «Χρέωση σε Λειτουργό» και αφού ο λειτουργός
παραλαμβάνει, θα επιτρέπεται, κατά περίπτωση, είτε να προωθήσει το οικείο έγγραφο
στη Γραμματεία της Μονάδας του, είτε να το αρχειοθετήσει, είτε να το μεταχρεώσει σε
άλλο λειτουργό για τις αντίστοιχες δικές του ενέργειες. Σε περίπτωση εσφαλμένης
διαβίβασης προς αυτόν θα επιτρέπεται να κάνει επιστροφή στον αποστολέα. Η ροή δεν
αλλάζει για τα έγγραφα στα οποία θα γίνεται η ενέργεια «Αναμονή Χρέωσης». Κατά τη
μεταχρέωση των φακέλων/εγγράφων θα παραμείνει η υπάρχουσα λειτουργικότητα της
αυτόματης παραλαβής και η χρέωση των φακέλων θα συνεχίσει να συμβαδίζει με τη
χρέωση των εγγράφων.

1.2. ∆ιαλειτουργικότητα µε ΟΣ∆∆Υ∆∆
Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με το ΟΣΔΔΥΔΔ θα απαιτηθεί να υλοποιηθούν στο
ΟΠΣ ΝΣΚ τα εξής:
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1) Προσθήκη δύο (2) νέων κατηγοριών αποφάσεων (Ηλεκτρονική Δικαστική Απόφαση
και Ηλεκτρονική Δικαστική Απόφαση Δαπανών) στα έγγραφα από το ΟΣΔΔΥΔΔ.
2) Αποθήκευση αριθμού απόφασης του ΟΣΔΔΥΔΔ στον αριθμό διαβίβασης του νέου
εγγράφου του ΝΣΚ.
3) Προσθήκη δυνατότητας μαζικής υπογραφής αποδεικτικών και μαζικής αποστολής
των αποδεικτικών αυτών στο ΟΣΔΔΥΔΔ.
4) Προσθήκη δυνατότητας μαζικής πρωτοκόλλησης και μαζικής προώθησης στο
Τμήμα Ευρετηρίου του ΝΣΚ.
5) Απόκρυψη απορριφθέντων εγγράφων στην οθόνη «Πρωτοκόλληση e-Εγγράφων».
6) Αυτόματη εισαγωγή

της ημερομηνίας επίδοσης στο κείμενο των δικαστικών

αποφάσεων που έχουν σταλεί ηλεκτρονικά από το ΟΣΔΔΥΔΔ στο ΝΣΚ, μετά την
παραλαβή τους.

1.3. Ψηφιακή Υπογραφή
Θα δημιουργηθούν εντός του ΟΠΣ ΝΣΚ οι ενέργειες «Ψηφιακή Υπογραφή» και «Ψηφιακή
Υπογραφή με εξουσιοδότηση» οι οποίες θα διαφέρουν στο περιεχόμενο του κειμένου που
θα αποτυπώνεται στο visual κομμάτι της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή θα
εφαρμόζεται και θα εισάγεται αυτόματα, είτε σε μεμονωμένη βάση είτε και μαζικά, σε
έγγραφα για τα οποία υπάρχει αποθηκευμένο κείμενο σε μορφή Microsoft Word ή PDF. .
Επιπλέον, θα γίνει παραμετροποίηση της θέσης της visual αποτύπωσης της υπογραφής
ανάλογα με την κατηγορία του εγγράφου και την ιδιότητα του υπογράφοντος, σε
περίπτωση πολλαπλών υπογραφών.

1.4. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από το ΝΣΚ προς το
ΟΣ∆∆Υ∆∆
Θα υλοποιηθεί στο ΟΠΣ ΝΣΚ νέα οθόνη μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική
κατάθεση δικογράφων στο ΟΣΔΔΥΔΔ, χωρίς παρεμβολή του πληροφοριακού συστήματος
οποιουδήποτε τρίτου (ΔΣΑ). Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση τα στοιχεία ονοματεπώνυμου,
καθώς και το email του λειτουργού του ΝΣΚ θα είναι υποχρεωτικά.

1.5. Λοιπές Αλλαγές στο ΟΠΣ ΝΣΚ
Θα απαιτηθεί να υλοποιηθούν οι εξής αλλαγές στο ΟΠΣ:
•

Προσθήκη πεδίων «Συνεισηγητής» στην Αναζήτηση Γνωμοδοτήσεων και «Σχόλια»
στις Γνωμοδοτήσεις.

•

Προσθήκη ημερομηνίας και χρήστη που έκανε upload την εικόνα κάθε εγγράφου
στην οθόνη των εγγράφων του ΟΠΣ.
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•

Προσθήκη επιπλέον ελέγχων σχετικών με την αλλαγή της εικόνας των εγγράφων,
έτσι ώστε ο δημιουργός του εγγράφου να μην μπορεί να αλλάξει την εικόνα του
όταν το έγγραφο έχει οριστικοποιηθεί ή και διακινηθεί.

•

Προσθήκη πεδίου e-mail προκειμένου να γίνεται μέσω του ΟΠΣ αποστολή
εγγράφων σε υπηρεσίες εκτός ΝΣΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.6. Πρακτικά – Πράξεις (Φάση Α)

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικοποίησης των πρακτικών/πράξεων θα απαιτηθεί η υλοποίηση
εντός του ΟΠΣ ΝΣΚ ηλεκτρονικής ροής παραγωγής και διακίνησης των πρακτικών τριμελούς
επιτροπής και των πράξεων που εκδίδει το ΝΣΚ, η οποία έως τώρα γίνεται με φυσικό τρόπο.
Σύμφωνα με τη ροή των πρακτικών η περιφερειακή μονάδα θα δημιουργεί σε ψηφιακή
μορφή εντός του ΟΠΣ το σχέδιο πρακτικού και εφόσον αυτό λάβει τις απαραίτητες
εγκρίσεις θα προωθείται εντός του ΟΠΣ στην ΚΥ του ΝΣΚ. Η προώθηση θα αφορά μόνο στο
σχέδιο πρακτικού και όχι στα συσχετισμένα με αυτό έγγραφα τα οποία θα φαίνονται στα
μεταδεδομένα του σχεδίου. Στην ΚΥ το σχέδιο θα παραλαμβάνεται από το ευρετήριο, μαζί
με την εισήγηση, και θα το προωθεί στο αρμόδιο τμήμα, το οποίο θα το αναθέτει στους
λειτουργούς του προς έλεγχο. Ο τελευταίος λειτουργός θα προωθεί το σχέδιο πρακτικού
στο Γραφείο Πρακτικών, όπου θα παράγεται το πρακτικό και θα προωθείται για υπογραφή
είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον αρμόδιο λειτουργό που έχει την εξουσιοδότηση του
Προέδρου για υπογραφή αντί αυτού. Η ροή των Πράξεων είναι ίδια με αυτή των πρακτικών,
με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται αποστολή στην ΚΥ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. Σύμβασης /
για τη Συντήρηση του Έργου της Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

Στην Αθήνα και στο Γραφείο του Προέδρου του ΝΣΚ (οδός Ακαδημίας αρ. 68, Αθήνα 106 78)
σήμερα, την ……………… του έτους 2020, ημέρα ……….. και ώρα ……….. μεταξύ:
αφενός
του Υπουργού Οικονομικών, στον οποίο υπάγεται απευθείας το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους (Άρθρο 1 Ν.3086/2002 «Οργανισμός του ΝΣΚ και κατάσταση των Λειτουργών και
των Υπαλλήλων του», ΦΕΚ Α’/324), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
Ιωάννη-Κωνσταντίνο Γ. Χαλκιά, που εφεξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η
Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
της

εταιρείας……………………………,

όπως

εκπροσωπείται

νόμιμα

από

…………………………………………….. και αναφέρεται στο εξής ως «ο Ανάδοχος».
Αφού ελήφθη υπόψη:
1) το π.δ. 118/2007 (Α΄ 150)
2) ο ν. 3861/2010 (Α΄ 112)
3) ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
4) ο ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
5) το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145)
6) η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικ. έτος 2020 με αρ. πρωτ. 44665/31-3-2020
(ΑΔΑ: Ω0ΚΘΟΡΡΕ-6ΝΟ)
7) τα παρακάτω υπό στοιχεία Α και Β:
Α.
1. Στις 4/5/2007 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη
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αριθ. πρωτ. οίκ. 104/26-3-2007 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υλοποίηση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους (ΝΣΚ)» συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα
χιλιάδων και τριακοσίων εξηνταπέντε ευρώ (3.130.365 €) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
2. Η

Αναθέτουσα Αρχή, αφού προέβη σε αξιολόγηση των προσφορών που

υποβλήθηκαν, επέλεξε και αποφάσισε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οίκ. 214/10-72007 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να
κατακυρώσει στην εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη
Εμπορική Εταιρεία την υλοποίηση του παραπάνω έργου.
3. Για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη την 1/10/2007 μεταξύ του Υπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών, που εκπροσωπείτο νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,
και του Αναδόχου, η υπ’ αριθμ. 1/2007 Σύμβαση για την Υλοποίηση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους (ΝΣΚ).
4. Στο Άρθρο 24 της εν λόγω Σύμβασης οριζόταν ότι: «Μετά το πέρας της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει η περίοδος συντήρησης (υπηρεσίες και
ανταλλακτικά). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχει επί τόπου (on site)
συντήρηση για περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών. Για τις υπηρεσίες συντήρησης
θα γίνει ξεχωριστή σύμβαση με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία θα
ανανεώνεται κατ’ έτος με μονομερές δικαίωμα του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους».
5. Την 01/02/2012, την 01/02/2013, 01/02/2014, 07/01/2015, την 07/01/2016, την
10/01/2017, την 04/01/2018 και την 24/01/2019 υπεγράφησαν μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης για το έργο «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)», διάρκειας ενός (1)
έτους εκάστη.

32 από 40

ΑΔΑ: ΨΜΑ5ΟΡΡΕ-647

20PROC006534711 2020-04-07

Β.
1. Με την υπ’ αρ. C (2007) 5339/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ
εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» για
κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
2. Με το υπ’ αριθμ. 8107/05-08-2011 Έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. αποφασίσθηκε η
διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιοποίηση αρχειακού
υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του»
με Κωδικό ΟΠΣ: 300282, του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ/10528/15.11.2010/ΕΙΣ ΕΥΔ ΨΣ(155.109/ΨΣ7400Α2/03.11.2010 έγγραφο αποφασίσθηκε η ένταξη Οριζόντιας Πράξης με τίτλο
«Ψηφιοποίηση

αρχειακού

υλικού

δικαστικών

υποθέσεων

περιφερειακών

οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του» με Κωδικό ΟΠΣ: 300282, του ΕΠ “Ψηφιακή
Σύγκλιση”».
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ 9763/05-10-2011 προσφορά του.
5. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6806/04.06.2013 Έγγραφο της ΚτΠ Α.Ε. αποφασίσθηκε η
κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ.
8107/05-08-2011
«Ψηφιοποίηση

διακήρυξης
αρχειακού

για

υλικού

την

επιλογή

δικαστικών

αναδόχου
υποθέσεων

για

το

έργο:

περιφερειακών

οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του» με Κωδικό ΟΠΣ: 300282, του ΕΠ “Ψηφιακή
Σύγκλιση».
6. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 7732/26.06.2013 επιστολή παρασχέθηκε σύμφωνη
γνώμη υπογραφής σύμβασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 10077/08.08.2013 επιστολή ΕΥΔ ΨΣ πρωτ.
151.863/ΨΣ/3353-Β/05-08-2013 διατυπώθηκε γνώμη για το σχέδιο σύμβασης του
υποέργου

1

«Ψηφιοποίηση

αρχειακού

υλικού

δικαστικών

υποθέσεων

περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του».
8. Στις 05/9/2013 υπογράφηκε η υπ΄αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων
περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
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Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του», με κωδικό ΟΠΣ: 300282, του
Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Στις 08/8/2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 14420/08.08.2014 απόφαση
της ΚτΠ Α.Ε με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβασης για το
έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του», με κωδικό ΟΠΣ: 300282, του Ε.Π «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
10. Στις 27/5/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 30181/27.05.2015 απόφαση
της ΚτΠ Α.Ε με θέμα: Έγκριση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ.
1147/05.09.2013 σύμβασης για το έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του»,
με κωδικό ΟΠΣ: 300282, του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».
11. Στις 29/7/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ/32630/29.07.2015/ΕΙΣ ΕΥΔ
ΨΣ(152.100/ΨΣ3323-Α2/24.07.2015

απόφαση

με

θέμα:

τροποποίηση

της

απόφασης Ένταξης Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του»
με Κωδικό ΟΠΣ: 300282, του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”»’.
12. Στις 18/9/2015 υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 33904/18.09.2015 επιστολή
ΕΥΔ ΨΣ πρωτ. 152.242/ΨΣ/4360-Β1/16.09.2015 με θέμα: Διατύπωση γνώμης περί
σχεδίου σύμβασης του υποέργου 2 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες επί του υποέργου
2 «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών
οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του
προσωπικού στην αξιοποίησή του».
13. Η υπ’ αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβαση επέκτασης για το υποέργο 2
«Συμπληρωματικές Υπηρεσίες επί του υποέργου 1 Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του», η
οποία υπογράφηκε μεταξύ της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» και της εταιρείας
με την επωνυμία «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική
εταιρεία» μετά από διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που έγινε από την

34 από 40

ΑΔΑ: ΨΜΑ5ΟΡΡΕ-647

20PROC006534711 2020-04-07

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για λογαριασμό του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, φορέα λειτουργίας και κύριο του Έργου.
14. Στις 04/11/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ 35428/04.11.2015 απόφαση
της ΚτΠ Α.Ε με Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1147/05.09.2013 σύμβασης
επέκτασης για το υποέργο 2 «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες επί του υποέργου 1
Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών
μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού
στην αξιοποίησή του», με την οποία αυξήθηκε το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, κατόπιν ενεργοποίησης σχετικού δικαιώματος
προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής του προαναφερθέντος διαγωνισμού, όπως η
ανωτέρω σύμβαση τροποποιήθηκε με την από 06.11.2015 τροποποίηση αυτής,
σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.
15. Στις 11/11/2017 και στις 11/3/2020 υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους ως αναθέτουσας αρχής και της αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού
δικαστικών

γραφείων

περιφερειακών

οργανικών

μονάδων

του

Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευσης του προσωπικού στην αξιοποίησή
του» χρονικής διάρκειας δύο και ενός έτους αντίστοιχα.

8) το άρθρο τριακοστό ένατο της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64)
σε συνδυασμό με το αρ. 1 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
Δικαιοσύνης με αρ.124/20-3-2020 (Β΄ 1080)
9) η Απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αρ. 127/29-3-2020
και θέμα: «Μέτρα περιορισμού της διασποράς του COVID-19. Προσωρινή μερική αναστολή
λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
περιορισμένη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10/4/2020»
10) η ανάγκη για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ και την απλοποίηση της
λειτουργίας του
11) η ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διεπαφής της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
περιφερειακών μονάδων του ΝΣΚ αλλά και της ηλεκτρονικής διεπαφής του ΝΣΚ με το ΣτΕ
και τα διοικητικά δικαστήρια με αντίστοιχη κατάργηση της φυσικής διακίνησης των
εγγράφων
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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Με την παρούσα συνάπτεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, σύμβαση
για την υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στα έργα: Α)
«Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων
περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και
εκπαίδευση

του

προσωπικού

στην

αξιοποίησή

του»

με

δαπάνη

………..

€

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Το εν λόγω έργο θα ολοκληρωθεί εντός
προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ειδικότερα η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος συμφώνησαν και δέχθηκαν αμοιβαία τα
εξής:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου της προσθήκης νέων
λειτουργικοτήτων στα έργα: Α) «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)» και Β) «Ψηφιοποίηση του αρχειακού
υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΝΣΚ) και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του».
Το εν λόγω έργο θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

1.1. Χρέωση σε λειτουργό
Στο πλαίσιο της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης του χειρισμού και της παρακολούθησης του
χειρισμού των υποθέσεών μέσω ΟΠΣ ΝΣΚ, απαιτείται η υλοποίηση εκτεταμένης
τροποποίησης της υφιστάμενης ροής διακίνησης των εγγράφων που ανατίθενται προς
χειρισμό σε λειτουργούς του ΝΣΚ αλλά και της διαχείρισης από αυτούς. Συγκεκριμένα,
απαιτείται να τροποποιηθεί η ενέργεια «Χρέωση σε λειτουργό» κατά τρόπον ώστε ο
λειτουργός του ΝΣΚ να μπορεί να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που του έχει ανατεθεί για
να το χειριστεί ή επεξεργαστεί και μετά την παραλαβή του αυτό να μην εμφανίζεται στις
εκκρεμότητές του. Επίσης μετά τη «Χρέωση σε Λειτουργό» και αφού ο λειτουργός
παραλαμβάνει, θα επιτρέπεται, κατά περίπτωση, είτε να προωθήσει το οικείο έγγραφο
στη Γραμματεία της Μονάδας του, είτε να το αρχειοθετήσει, είτε να το μεταχρεώσει σε
άλλο λειτουργό για τις αντίστοιχες δικές του ενέργειες. Σε περίπτωση εσφαλμένης
διαβίβασης προς αυτόν θα επιτρέπεται να κάνει επιστροφή στον αποστολέα. Η ροή δεν
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αλλάζει για τα έγγραφα στα οποία θα γίνεται η ενέργεια «Αναμονή Χρέωσης». Κατά τη
μεταχρέωση των φακέλων/εγγράφων θα παραμείνει η υπάρχουσα λειτουργικότητα της
αυτόματης παραλαβής και η χρέωση των φακέλων θα συνεχίσει να συμβαδίζει με τη
χρέωση των εγγράφων.

1.2. Διαλειτουργικότητα με ΟΣΔΔΥΔΔ
Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με το ΟΣΔΔΥΔΔ θα απαιτηθεί να υλοποιηθούν στο
ΟΠΣ ΝΣΚ τα εξής:
7) Προσθήκη δύο (2) νέων κατηγοριών αποφάσεων (Ηλεκτρονική Δικαστική Απόφαση
και Ηλεκτρονική Δικαστική Απόφαση Δαπανών) στα έγγραφα από το ΟΣΔΔΥΔΔ.
8) Αποθήκευση αριθμού απόφασης του ΟΣΔΔΥΔΔ στον αριθμό διαβίβασης του νέου
εγγράφου του ΝΣΚ.
9) Προσθήκη δυνατότητας μαζικής υπογραφής αποδεικτικών και μαζικής αποστολής
των αποδεικτικών αυτών στο ΟΣΔΔΥΔΔ.
10) Προσθήκη δυνατότητας μαζικής πρωτοκόλλησης και μαζικής προώθησης στο
Τμήμα Ευρετηρίου του ΝΣΚ.
11) Απόκρυψη απορριφθέντων εγγράφων στην οθόνη «Πρωτοκόλληση e-Εγγράφων».
12) Αυτόματη εισαγωγή

της ημερομηνίας επίδοσης στο κείμενο των δικαστικών

αποφάσεων που έχουν σταλεί ηλεκτρονικά από το ΟΣΔΔΥΔΔ στο ΝΣΚ, μετά την
παραλαβή τους.

1.3. Ψηφιακή Υπογραφή
Θα δημιουργηθούν εντός του ΟΠΣ ΝΣΚ οι ενέργειες «Ψηφιακή Υπογραφή» και «Ψηφιακή
Υπογραφή με εξουσιοδότηση» οι οποίες θα διαφέρουν στο περιεχόμενο του κειμένου που
θα αποτυπώνεται στο visual κομμάτι της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή θα
εφαρμόζεται και θα εισάγεται αυτόματα, είτε σε μεμονωμένη βάση είτε και μαζικά, σε
έγγραφα για τα οποία υπάρχει αποθηκευμένο κείμενο σε μορφή Microsoft Word ή PDF. .
Επιπλέον, θα γίνει παραμετροποίηση της θέσης της visual αποτύπωσης της υπογραφής
ανάλογα με την κατηγορία του εγγράφου και την ιδιότητα του υπογράφοντος, σε
περίπτωση πολλαπλών υπογραφών.
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1.4. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από το ΝΣΚ προς το ΟΣΔΔΥΔΔ
Θα υλοποιηθεί στο ΟΠΣ ΝΣΚ νέα οθόνη μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική
κατάθεση δικογράφων στο ΟΣΔΔΥΔΔ, χωρίς παρεμβολή του πληροφοριακού συστήματος
οποιουδήποτε τρίτου (ΔΣΑ). Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση τα στοιχεία ονοματεπώνυμου,
καθώς και το email του λειτουργού του ΝΣΚ θα είναι υποχρεωτικά.

1.5. Λοιπές Αλλαγές στο ΟΠΣ ΝΣΚ
Θα απαιτηθεί να υλοποιηθούν οι εξής αλλαγές στο ΟΠΣ:
•

Προσθήκη πεδίων «Συνεισηγητής» στην Αναζήτηση Γνωμοδοτήσεων και «Σχόλια»
στις Γνωμοδοτήσεις.

•

Προσθήκη ημερομηνίας και χρήστη που έκανε upload την εικόνα κάθε εγγράφου
στην οθόνη των εγγράφων του ΟΠΣ.

•

Προσθήκη επιπλέον ελέγχων σχετικών με την αλλαγή της εικόνας των εγγράφων,
έτσι ώστε ο δημιουργός του εγγράφου να μην μπορεί να αλλάξει την εικόνα του
όταν το έγγραφο έχει οριστικοποιηθεί ή και διακινηθεί.

•

Προσθήκη πεδίου e-mail προκειμένου να γίνεται μέσω του ΟΠΣ αποστολή
εγγράφων σε υπηρεσίες εκτός ΝΣΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.6. Πρακτικά – Πράξεις (Φάση Α)
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικοποίησης των πρακτικών/πράξεων θα απαιτηθεί η υλοποίηση
εντός του ΟΠΣ ΝΣΚ ηλεκτρονικής ροής παραγωγής και διακίνησης των πρακτικών τριμελούς
επιτροπής και των πράξεων που εκδίδει το ΝΣΚ, η οποία έως τώρα γίνεται με φυσικό τρόπο.
Σύμφωνα με τη ροή των πρακτικών η περιφερειακή μονάδα θα δημιουργεί σε ψηφιακή
μορφή εντός του ΟΠΣ το σχέδιο πρακτικού και εφόσον αυτό λάβει τις απαραίτητες
εγκρίσεις θα προωθείται εντός του ΟΠΣ στην ΚΥ του ΝΣΚ. Η προώθηση θα αφορά μόνο στο
σχέδιο πρακτικού και όχι στα συσχετισμένα με αυτό έγγραφα τα οποία θα φαίνονται στα
μεταδεδομένα του σχεδίου. Στην ΚΥ το σχέδιο θα παραλαμβάνεται από το ευρετήριο, μαζί
με την εισήγηση, και θα το προωθεί στο αρμόδιο τμήμα, το οποίο θα το αναθέτει στους
λειτουργούς του προς έλεγχο. Ο τελευταίος λειτουργός θα προωθεί το σχέδιο πρακτικού
στο Γραφείο Πρακτικών, όπου θα παράγεται το πρακτικό και θα προωθείται για υπογραφή
είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον αρμόδιο λειτουργό που έχει την εξουσιοδότηση του
Προέδρου για υπογραφή αντί αυτού. Η ροή των Πράξεων είναι ίδια με αυτή των πρακτικών,
με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται αποστολή στην ΚΥ. .
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Άρθρο 2
ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Το συμβατικό τίμημα της συντήρησης για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ποσό
των ………….. € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [η συνολική δαπάνη σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των ………………….€ (…………… € + ………………. € Φ.Π.Α. 24% ].
2. Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, σύμφωνα με τις νόμιμες
διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο. Η καταβολή του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ, θα γίνει εφάπαξ με την ολοκλήρωση των εργασιών από τον
ανάδοχο και την έκδοση από μέρους του του σχετικού τιμολογίου.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για
την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια ενός μήνα μετά το συμφωνημένο χρόνο
υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο άρθρο 23Α του
Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 3
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το εν λόγω έργο θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 4
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην

προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιονδήποτε
στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε σχετικού με τις υπηρεσίες, τον τρόπο
εργασίας, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
(“Εμπιστευτικές Πληροφορίες”) του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στις οποίες έχουν
πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου. Υποχρεούνται να χρησιμοποιούν, τις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της παρούσας και στο αναγκαίο μέτρο
για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι,
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όποιοι υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης, δεσμεύονται να τηρούν την ως άνω υποχρέωση τήρησης απορρήτου και
εχεμύθειας.
2.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι πιθανό κατά την εκτέλεση της παρούσας ή εξ’

αφορμής αυτής να τεθούν υπόψη του Αναδόχου εμπιστευτικές πληροφορίες ή προσωπικά
δεδομένα τρίτων. Ως εκ τούτου, αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την
εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από
τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.
Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής τα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ, Δ και Ε της παρούσας Διακήρυξης.
Αθήνα, ………..
Για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

2020
Για την εταιρεία …………………
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