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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, 

Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, τηλ: + 30 210 61 51 000, fax: + 30 210 61 05 049, e-mail: 

esign@eett.gr, δικτυακός τόπος: www.eett.gr, εφ’ εξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή». 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο) της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 

60, T.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, τηλ. + 30 210 6151023., fax +30 210 6105049). 

 

3. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

3.1 Συνοπτική ∆ιαδικασία (Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του 

«Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» 

(ΦΕΚ 1750Β’/31.12.2001), όπως ισχύει τροποποιηθείς (ΑΠ ΕΕΤΤ 383/17/13-3-2006, ΦΕΚ 

647/Β/24-5-2006). 

3.2 Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες 

πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

Η προκήρυξη δηµοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eett.gr, για την 

διαθεσιµότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχοµένου της οποίας ουδεµία 

ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειµένου να 

συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, υποβάλλοντας υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα στο 

∆ιαγωνισµό, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, 

πρέπει να κατατίθεται (σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας) στο Τµήµα που αναφέρεται 

στο άρθρο 2 της παρούσας και µέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 13:00 

µ.µ., ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  
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5. ΓΛΩΣΣΑ  

5.1 Η υποψηφιότητα στον παρόντα ∆ιαγωνισµό, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς 

και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης 

κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

5.2 Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να 

αναγράφονται στην Αγγλική.  

5.3 Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα 

εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση, 

σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

5.4 Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, 

εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφραστούν. 

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
6.1 Περιγραφή Αντικειµένου  

Αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για τη διεξαγωγή ελέγχων 
σε  Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών, εφεξής «ΠΥΠ», που 
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, στα πλαίσια του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της 
Αναθέτουσας Αρχής, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ηµερολογιακών ετών, καθώς και η 
παροχή στην τελευταία συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (“training”).  

Αναλυτική περιγραφή του Έργου γίνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

6.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Σύµβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε αναφορές 

και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης.  

6.2.3 Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων 

ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου 
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ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που του χορηγούνται 

µε την Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

6.2.4 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει 

από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε 

άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για 

την εκτέλεση της Σύµβασης), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η τήρηση των καθηκόντων εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας των 

προσώπων που χρησιµοποιεί αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Η παρούσα 

παράγραφος δεν αφορά σε πληροφορίες, που αποτελούν κοινό κτήµα, όχι όµως ως 

αποτέλεσµα παράβασης της παρούσας παραγράφου. Η επιβαλλόµενη µε την παρούσα 

υποχρέωση εχεµύθειας θα ισχύει και µετά την ολοκλήρωση του παρόντος ∆ιαγωνισµού και 

θα δεσµεύει και τους υποψήφιους, που δεν ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι. 

6.2.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή της 

συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε εξαίρεση την 

απλή αναφορά στο πελατολόγιό του. 

6.2.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας 

Αρχής ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6.2.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή 

των υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού στην 

Αναθέτουσα Αρχή.  

6.2.8 Ειδικότερες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα καθοριστούν στη Σύµβασή του µε την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
7.1 Η διάρκεια του Έργου θα είναι δύο (2) ηµερολογιακά έτη από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

7.2 Μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 
παρατίθενται στο Παράρτηµα Α, η σύµβαση θα λήξει µε την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού 
καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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7.3 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή για οποιοδήποτε λόγο δεν ζητήσει από τον 
Ανάδοχο την εκτέλεση των Υποέργων Β και Γ (παραδοτέα 5, 6 και 8 αντίστοιχα) εντός της 
χρονικής διάρκειας της Σύµβασης, η οριστική παραλαβή του Έργου και η έκδοση του 
σχετικού πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται µε την 
ολοκλήρωση και του Παραδοτέου Π4, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α. 
 

8. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

8.1 Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται και δεν υπερβαίνει το ποσό των 135.000,00 
Ευρώ και κατανέµεται σε 90.000,00 € για το Υποέργο Α, σε 30.000 € για το Υποέργο Β και 
σε 15.000 € για το Υποέργο Γ (όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α της 
παρούσης), µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

8.2. Στην τελική συµβατική αµοιβή περιλαµβάνονται κάθε είδους φόροι, δασµοί, 
παρακρατήσεις κλπ σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, εκτός ΦΠΑ 
καθώς και κάθε είδους έξοδα για την παροχή της υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

8.3. Για τα Υποέργα Β και Γ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της παρούσης, η αµοιβή του 
Αναδόχου θα υπολογισθεί µε βάση τα εξής: 

• Για το Υποέργο Β, µε βάση τη διάρκεια του ελέγχου (ηµέρες) και το κόστος ανά 
ανθρωποηµέρα της οµάδας των εµπειρογνωµόνων που θα συµµετάσχει στον 
έλεγχο. Το κόστος ανθρωποηµέρας του εµπειρογνώµονα ανάλογα µε την εµπειρία 
του (κατηγορία εµπειρογνώµονα) προβλέπεται στην οικονοµική προσφορά του 
παρόντος διαγωνισµού και δεσµεύει τον Ανάδοχο. Για το λόγο αυτό, οι Υποψήφιοι 
οφείλουν να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους κόστος εµπειρογνώµονα 
/ανθρωποηµέρα, ανά κατηγορία εµπειρογνώµονα, η οποία θα είναι δεσµευτική για 
τον Ανάδοχο για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης.  

• Για το Υποέργο Γ, µε βάση το κόστος της ανθρωποηµέρας των εµπειρογνωµόνων 
(Εκπαιδευτών) που θα παράσχουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, καθώς και τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64) 
ώρες (οκτώ ανθρωποηµέρες).  

Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας µε τις εξής κατηγορίες εµπειρογνωµόνων, ο οποίος θα πρέπει 
να υποβληθεί συµπληρωµένος στην Οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου: 
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α/α τηγορ Κόστος 
ανθρωποη

Κα ία εµπειρογνώµονα 
µέρας 

1 ιευθυντ
(Lead Audi
∆ ής έργου ή Υπεύθυνος  οµάδας ελεγκτών 

tor) 
 

2 λεγκτής  Ε  (auditor) 

3 εχνικός
τουλάχιστο
Τ  εµπειρογνώµονας µε πενταετή 

ν εµπειρία (senior expert) 
 

4 εχνικός ώ
εµπειρία(ju
Τ  εµπειρογν µονας µε τριετή τουλάχιστον 

nior expert) 
 

5 οµικός 
εµπειρία σε  η
Ν σύµβουλος µε τριετή τουλάχιστον 

 ζητήµατα λεκτρονικών υπογραφών 
 

6 Εκπαιδευτή ί η ιδιότητα)  ς (να δηλωθε

ΣΥΝΟΛΟ  

 

.4 H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει συµπληρωµατικές ή/και νέες 

.5  Η καταβολή της Αµοιβής στον Ανάδοχο για το Υποέργο Α, θα γίνεται τµηµατικά, ως 

1. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου Π1 

2. υσα Αρχή του Παραδοτέου Π2 

3. υσα Αρχή του Παραδοτέου Π3 

8
υπηρεσίες του παρόντος ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 εδ. β στοιχ. (vi) ή/και 
(vii) του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της. Στην 
περίπτωση αυτή, η αµοιβή του Αναδόχου θα υπολογισθεί µε βάση το κόστος ανά 
ανθρωποηµέρα οµάδας εµπειρογνωµόνων που προβλέπεται στην οικονοµική προσφορά 
του παρόντος διαγωνισµού  

 

8
εξής: 

καταβάλλεται 15% του συµβατικού τιµήµατος 

Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτο

καταβάλλεται 25%του συµβατικού τιµήµατος 

Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτο

καταβάλλεται 20% του συµβατικού τιµήµατος 
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4. Με την οριστική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου Π4 

καταβάλλεται 20% του συµβατικού τιµήµατος 

5. Το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται στον Ανάδοχο µε την οριστική παραλαβή του 

Έργου του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται σε κάθε περίπτωση µετά την έκδοση και παράδοση από 

τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή των αντίστοιχων παραστατικών. 

8.6. Η καταβολή της Αµοιβής στον Ανάδοχο για το Υποέργο Β, θα γίνεται υπό την 

προϋπόθεση της διεξαγωγής των επιπρόσθετων ελέγχων (Παραδοτέα Π5 και Π6) και µετά 

την ολοκλήρωση εκάστου εξ αυτών και την παράδοση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα 

Αρχή των αντίστοιχων παραστατικών. 

8.7. Η καταβολή της Αµοιβής στον Ανάδοχο για το Υποέργο Γ, θα γίνεται υπό την 

προϋπόθεση της παροχής των αντίστοιχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Παραδοτέο Π8), 

µετά την ολοκλήρωση αυτών και την παράδοση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή 

των αντίστοιχων παραστατικών. 

 

9.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.1 ∆εκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους, συµπράξεις, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, 

κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε 

συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που 

υποβάλουν από κοινού υποψηφιότητα και έχουν αποδεδειγµένη ικανότητα και πενταετή (5) 

τουλάχιστον εµπειρία στο αντικείµενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας ή σε παρεµφερές µε 

αυτό, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία  ή 

έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 

του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του 

κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή, τέλος, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία 

τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/97.  
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9.2 Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες 

εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που 

υποβάλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει 

να υποβάλλονται για κάθε µέλος ξεχωριστά, η δε προϋπόθεση της πενταετούς (5) 

απασχόλησης και εµπειρίας της παρ. 9.1 της παρούσας πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον 

από ένα µέλος. 

9.3 Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στο ∆ιαγωνισµό, δεν επιτρέπεται να 

συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας υποψηφιότητες (µπορεί δηλαδή να υποβάλει 

υποψηφιότητα αυτοτελώς ή ως µέλος µίας και µόνο ένωσης προσώπων), µε ποινή 

αποκλεισµού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συµµετέχει. 

9.4. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στο ∆ιαγωνισµό καθώς και το 

προσωπικό του δεν επιτρέπεται να συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση, συµβατική ή άλλη, µε 

τους εποπτευόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή Φορείς (ΠΥΠ) ή µε συνδεδεµένα µε 

αυτούς νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, φυσικό και νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει 

µέρος στο ∆ιαγωνισµό, καθώς και το προσωπικό του δεν πρέπει να αναπτύσσουν 

δραστηριότητες που ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση µε την ανεξαρτησία κρίσεως και την 

ακεραιότητά τους σε σχέση µε τα καθήκοντά τους, δυνάµει της παρούσης. Συνεπώς, δεν 

επιτρέπεται να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προµηθευτές ή εγκαταστάτες των 

ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής ούτε εκπρόσωποι ή εντολοδόχοι των 

προσώπων αυτών. 

 

10.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

10.1 Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 

µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό και 

σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των 

όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική 

διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του 

λόγου στους υποψήφιους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό του άρθρου 23 

της παρούσας. 



  
 
                     

 
 

Προκήρυξη Συνοπτικής ∆ιαδικασίας (Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού) 

 για την Επιλογή Αναδόχου για τη ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών 

Υπογραφών 

 
 

10

10.3 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς 

κλπ. 

10.4 Όλοι οι όροι του ∆ιαγωνισµού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 

υποψηφιότητας, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή διατύπωση 

επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το ∆ιαγωνισµό. 

10.5 Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες 

εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν 

από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

10.6 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, 

που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.  

10.7 Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, 

θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 

10.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους για τρεις (3) µήνες από την 

εποµένη της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 

του παραπάνω προβλεποµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών 

µπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από την λήξη τους, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο.  

10.9 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς 

ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους. 

10.10 Σε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τµήµατα της Σύµβασης 

υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην υποψηφιότητά τους, 

καθορίζοντας τα τµήµατα αυτά και τους συγκεκριµένους υπεργολάβους που θα τα 

αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου. 

Υποχρεούνται, επίσης, να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου 

του εν λόγω υπεργολάβου ο οποίος (εκπρόσωπος) θα έχει ειδική εξουσιοδότηση προς 

τούτο, φέρουσα υποχρεωτικώς βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο εν λόγω 

εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριµένη συνεργασία µε τον 

υποψήφιο και δεσµεύεται ότι θα συνεργαστεί µε αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως 

το πέρας της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή 
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συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε 

υπεργολάβου, µόνος δε υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 

αντικειµένου της παρούσας παραµένει ο Ανάδοχος. 

10.11 Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τµήµα της Σύµβασης 
υπεργολαβικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10.10 της παρούσας, δεν επιτρέπεται 
να συµµετάσχει είτε ως υπεργολάβος είτε ως υποψήφιος σε περισσότερες της µιας 
υποψηφιότητες, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες 
συµµετέχει. Επίσης, το ανωτέρω πρόσωπο δεν επιτρέπεται να συνδέεται µε οποιαδήποτε 
σχέση, συµβατική ή άλλη, µε τους εποπτευόµενους Φορείς (ΠΥΠ) ή µε συνδεδεµένα µε 
αυτούς νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε το άρθρο 9.4  της παρούσης.    
 
10.12 Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε έννοµα 
συµφέροντά τους, ο υποψήφιος υποχρεούται να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να τις αναφέρει ανακεφαλαιωτικά στην αρχή 
της προσφοράς. Η έννοια της «πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά µόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
υποψηφίου. Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως 
σε περίπτωση εκκρεµούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και 
αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, τους νοµικούς τους παραστάτες καθώς τους 
δικαστές / διαιτητές. Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα 
Αρχή προς τις άλλες αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
10.13 Ο Ανάδοχος εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι τα παραδοτέα της σύµβασης είναι 
απαλλαγµένα από κάθε δικαίωµα τρίτου που βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής ή 
κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευθύνεται δε για 
αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής από την προσβολή ανάλογου 
δικαιώµατος τρίτου προσώπου. 
 

11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

11.1 Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 

60, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 



  
 
                     

 
 

Προκήρυξη Συνοπτικής ∆ιαδικασίας (Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού) 

 για την Επιλογή Αναδόχου για τη ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών 

Υπογραφών 

 
 

12

11.2 Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή µε 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδροµικά µε συστηµένη 

επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για την εµπρόθεσµη παραλαβή της υποψηφιότητας 

ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύει. 

11.3 Αλλοδαποί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν αυτοτελώς στο ∆ιαγωνισµό, 

υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειµένου να 

καταθέσει την υποψηφιότητά τους στο ∆ιαγωνισµό, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία µε την 

Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του µε την 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και αντίκλητος πρέπει να έχει συµπληρώσει τη δήλωση 

της παρ. 13.2.3 της παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισµός 

εκπροσώπου και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός µετέχει σε ένωση 

προσώπων, που υποβάλουν από κοινού υποψηφιότητα, και έχει συνεπώς συµπληρωθεί η 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 13.2.2 της παρούσας. 

11.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν γίνεται 

δεκτό για οποιοδήποτε λόγο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους 

υποψήφιους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και 

πιστοποιητικά. 

11.5 Εκπρόθεσµες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και 
εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των 
υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων. Για το εµπρόθεσµο της 
κατάθεσης της υποψηφιότητας λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης της 
υποψηφιότητας στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η 
ηµεροµηνία αποστολής της υποψηφιότητας µέσω ταχυδροµείου ή courier. 
 
12. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
12.1 Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισµένο µε την 

σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: 
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- «Υποψηφιότητα για την Συνοπτική ∆ιαδικασία (Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό) για την Επιλογή 
Αναδόχου για την ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών».  

- «Στοιχεία Υποψηφίου» (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και 

φαξ). 

- «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυµία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ). 

- «Αποδέκτης: «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Τµήµα 

Πρωτοκόλλου, Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, 151 25, Μαρούσι Αττικής, τηλ: 210 6151023, fax: 

210 6105049». 

- Τη σηµείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

12.2 Σε περίπτωση υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του ενός 

προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλουν από κοινού υποψηφιότητα, πρέπει να 

αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και 

φαξ όλων των ανωτέρω. 

12.3 Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) επί µέρους, Υποφακέλους, ανεξάρτητους, 

κλειστούς και σφραγισµένους µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, ως εξής: 

«Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας. 

«Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόµενου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσης. 

 «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής 

προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. 

Οι επί µέρους Υποφάκελοι αναγράφουν το όνοµα ή την επωνυµία του υποψηφίου και τον 

τίτλο του Υποφακέλου («Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής» , 

«Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς»). 

12.4 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων), 

που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

12.5 Οι υποψηφιότητες, που περιλαµβάνουν και τους τρεις υποφακέλους της παρ. 12.3 της 
παρούσας, κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) απλά 
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αντίγραφα. ∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται στον αντίστοιχο Υποφάκελο και 
φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο», όλοι δε οι Υποφάκελοι περιλαµβάνονται στον κυρίως 
φάκελο. Το πρωτότυπο επικρατεί σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησής του µε τα 
υπόλοιπα. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστωθούν σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ του πρωτοτύπου και των υπόλοιπων αντιγράφων, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται 
από τον διαγωνισµό. 

 

13. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει µε τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών και 

Προϋποθέσεων Συµµετοχής µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω αναφερόµενα 

δικαιολογητικά: 

13.1 Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: 

13.1.1 Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών. Το 

Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

13.1.2 Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο, 

εκτός εάν ο υποψήφιος έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, οπότε το εν λόγω πιστοποιητικό 

εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας Νοµαρχίας. 

13.1.3 Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο. 

13.1.4 Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

13.1.5 Ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 

συνεκκαθαριστού. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

13.1.6 Ότι δεν έχει κατατεθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο – το Πρωτοδικείο Αθηνών χορηγεί 

πιστοποιητικό ότι δεν τηρεί σχετικά βιβλία. 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στους τελευταίους 
έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας. 

13.1.7 Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του, 

βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου (αρκεί αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής 
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χρήσης για τους ηµεδαπούς ή άλλο ισότιµο έγγραφο για τους αλλοδαπούς). Το παρόν 

δικαιολογητικό αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν υποψηφιότητα 

στο ∆ιαγωνισµό και πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στους τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας.  

13.1.8 Ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (ασφαλιστική 

ενηµερότητα). 

13.1.9 Ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (φορολογική ενηµερότητα). 

Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά της παρ. 13.1 της παρούσας δεν εκδίδονται από την 

οικεία χώρα του υποψηφίου, είναι δυνατόν ν’ αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου 

επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη νοµοθεσία της οικείας χώρας, από υπεύθυνη 

δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συµβολαιογράφο ή δικαστική / 

διοικητική αρχή. 

Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

13.2 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν.1599/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 
Άρθρο 2 ΠΝΠ της 21.12.01 (ΦΕΚ Α’ 288/22.12.01), η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2990/02 
(µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). 

13.2.1 Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία κάθε υποψήφιος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του 

υποψηφίου) θα δηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 

προσκοµίζει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του είναι αληθείς και γνήσιες και ότι η 

υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του αντικειµένου της παρούσας. 

13.2.2 Σε περίπτωση οµίλου, σύµπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση 

κοινοπραξίας, ένωσης επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός 

προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλουν από κοινού υποψηφιότητα, απαιτείται, 

επίσης, να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το κάθε µέλος (ή το 

νόµιµο εκπρόσωπό του) χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται: (i) η αποδοχή της σύµπραξης, 

της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της ένωσης (consortium) ή της από 

κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος του οµίλου, 
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των συµπραττούντων ή κοινοπρακτούντων µελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και (iii) το 

ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους. 

13.2.3 Υπεύθυνη δήλωση πρέπει επίσης να συµπληρώσει και ο τυχόν εκπρόσωπος και 

αντίκλητος, µε την οποία θα αποδέχεται τον διορισµό του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις 

παρ. 13.2.2 και 11.3 της παρούσας. 

13.2.4 Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία κάθε υποψήφιος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του 

υποψηφίου) θα δηλώνει ότι δεν κηρύχθηκε έκπτωτος από φορείς του ∆ηµοσίου, επειδή δεν 

εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς 

του ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

13.3 Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, οµίλων, συµπράξεων, 
κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων νοµικών ή φυσικών 
προσώπων  

Εφόσον ο υποψήφιος έχει εταιρική µορφή, οφείλει επιπλέον να προσκοµίσει τα κάτωθι 

αναφερόµενα, κατά περίπτωση, στοιχεία: 

13.3.1 Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) 

α) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας. 

β) Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το 

ΜΑΕ. 

γ) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει 

εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ∆.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της 

εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρµόδια Νοµαρχία, µε το σχετικό 

αριθµό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού 

ΤΑΠΕΤ, για τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της 

αρµόδιας Νοµαρχίας. 

δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. 

ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό. 

13.3.2 Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

α) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε 

αντίγραφα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. 
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β) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της 

εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. 

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

υποψηφιότητας. 

δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. 

ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό. 

13.3.3 Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών 

α) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε 

αντίγραφα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο. 

β) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της 

εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. 

γ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου για τις καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας.   

δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. 

ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό. 

13.3.4 Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών 

Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη 

υποχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των 

εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από 

επίσηµες βεβαιώσεις του Αρµοδίου Εµπορικού Επιµελητηρίου για την ισχύουσα 

εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου 

ενώπιον Συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, σε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

Συµβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

13.3.5 Πρόσθετα δικαιολογητικά σε περίπτωση οµίλων, συµπράξεων, κοινοπραξιών 
εταιρειών και υπό σύσταση κοινοπραξιών 
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Σε περίπτωση οµίλων, συµπράξεων, κοινοπραξιών εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξιών 

και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλουν από 

κοινού υποψηφιότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίζουν ιδιωτικό συµφωνητικό, µε το 

οποίο θα δεσµεύονται να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η 

Σύµβαση, υπό τους κατωτέρω όρους: 

i. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της υπηρεσίας και, σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή 

καθολικής, θα έχουν δεσµεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συµµετέχουν 

στην κοινοπραξία µε τους ίδιους όρους. 

ii. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του καθενός 

µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται και ο κοινός 

εκπρόσωπος και αντίκλητος. 

iii. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο. 
 
 

13.4 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  

13.4.1 Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ύψους έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (6.750,00 €), η 

οποία καλύπτει ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου (σύµφωνα µε 

το άρθρο 8.1 της παρούσης).  

Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή 

άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Οι 

ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους. 

13.4.2 Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ∆ της 

παρούσας. 
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13.4.3 Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή χωρίς την 

προσήκουσα κατά τα ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

13.4.4 Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των υποψηφίων επιστρέφονται µετά την 

υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικού τους αιτήµατος.  

13.4.5 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί µε την κατάθεση 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

13.5 Πρόσθετα δικαιολογητικά 

Κάθε υποψήφιος καλείται, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της συµµετοχής του στο 

∆ιαγωνισµό (άρθρο 13) να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία εγγράφως: 

13.5.1 Στοιχεία απόδειξης εµπειρίας/τεχνογνωσίας σε αντικείµενο παρόµοιο µε αυτό 
του ∆ιαγωνισµού:  
Προς απόδειξη της εµπειρίας / τεχνογνωσίας του στο αντικείµενο του παρόντος 

∆ιαγωνισµού, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκοµίσει οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. 

 

Ιδίως ο Υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των έργων που έχει αναλάβει µε 

αντικείµενο συναφές µε αυτό του παρόντος ∆ιαγωνισµού. Ο κατάλογος των έργων πρέπει 

να έχει την εξής µορφή:  

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Επιπλέον του ανωτέρω καταλόγου, ο Υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 

συµβατικά κείµενα ή τα σχετικά χωρία των συµβάσεων ή τα σχετικά τιµολόγια ή συστατικές 

επιστολές, από τις οποίες να προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία για τα πέντε 

(5) τελευταία τουλάχιστον έτη. 

13.5.2 Στοιχεία χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και ευρωστίας του υποψηφίου  

Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα δηµοσιευµένων οικονοµικών 

καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών λειτουργίας του κάθε υποψηφίου, σε 
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περίπτωση που η δηµοσίευση των οικονοµικών αυτών καταστάσεων απαιτείται σύµφωνα µε 

την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος.  
Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση 

προσωρινών ισολογισµών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση του υποψηφίου. 

Σε περίπτωση υποψηφίου, που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης οικονοµικών 

καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ισοζυγίων ή υπεύθυνης δήλωσης περί της 

χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης κατά τα τρία (3) τελευταία έτη λειτουργίας του ή 

οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου. 

 

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο Ανάδοχος θα επιλεχθεί µε βάση την εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν τα µέλη της  
Οµάδας Έργου, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα Τεχνική του Προσφορά.  
 
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

αναφερόµενα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες και δύναται να περιλαµβάνει κάθε άλλο 

συναφές στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση του υποψηφίου, δύναται να ληφθεί υπόψη για 

την αξιολόγηση της προσφοράς του:  

 

14.1. Προτεινόµενη µεθοδολογία και οργάνωση για την παροχή της υπό ανάθεσης 
υπηρεσίας  
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτική πρόταση του Υποψηφίου σχετικά µε την 

µεθοδολογία προσέγγισης του υπό ανάθεση Έργου (όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στα 

παραρτήµατα Α, Β). 

Η εν λόγω πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

− Αντίληψη προσέγγισης του υποψήφιου Αναδόχου για το συγκεκριµένο έργο 

− Μεθοδολογία, διαδικασίες ελέγχων, επιµέρους δραστηριότητες, διαγράµµατα ροής, 

χρονοδιάγραµµα ενεργειών κλπ  

− Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα παροχής της υπηρεσίας (σε µορφή Gantt)- ανά έλεγχο, 

λαµβάνοντας υπόψη τον Πίνακα Παραδοτέων που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α. 
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14.2. Οργανωτικό Σχήµα ∆ιοίκησης έργου -Σύνθεση της Οµάδας Έργου  

Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει τη πρόταση του Υποψηφίου σχετικά µε το σχήµα 
υλοποίησης του έργου, το οποίο αποτελείται από τον ∆ιευθυντή (Υπεύθυνο) του Έργου και 
την οµάδα έργου. Για το λόγο αυτό στα στοιχεία που παρατίθενται για το σύνολο του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Έργο (εµπειρογνώµονες και λοιπό προσωπικό) θα 
πρέπει να ορίζεται ένα (1) στέλεχος του υποψηφίου, το οποίο να διαθέτει την απαιτούµενη 
εµπειρία και την τεχνική ικανότητα, ως ∆ιευθυντής Έργου. 
Ειδικότερα η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
- κατάλογο των µελών της οµάδας που θα εκτελέσει το έργο (Υποέργα Α, Β και Γ), τους 
τίτλους σπουδών και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, στα οποία να αναφέρονται τα οµοειδή 
µε το παρόν έργα στα οποία έχει συµµετάσχει καθένας και να γίνεται περιγραφή του ρόλου 
τους σε κάθε έργο. Σηµειώνεται ότι η οµάδα έργου αποτελείται από εµπειρογνώµονες που 
εµπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 8.3 της παρούσης. 
- στοιχεία για την απασχόληση και τον καταµερισµό εργασίας της οµάδας µε αναλυτική 
περιγραφή των θεµάτων ανά ενότητα έργου που θα αναλάβει το κάθε µέλος της οµάδας.  

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει ό,τι άλλο στοιχείο το οποίο αποδεικνύει την 
επάρκεια ∆ιευθυντή έργου και τη Συνάφεια στελεχών µε την προδιαγραφή των ρόλων του 
έργου. 
 
14.3. Απόδειξη/πιστοποίηση της εµπειρίας και τεχνογνωσία της Οµάδας Έργου µε 
βάση: 
 
Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία προς απόδειξη της 
εµπειρίας και γνώσης των στελεχών της Οµάδας Έργου, σχετικά µε τα εξής γνωστικά 
αντικείµενα: 
 

I. IT Security management ή auditing (π.χ. κατά ISACA-CISA, ISACA-CISM, CISSP, 

ISO17799/270001 κλπ)  

 

II. Πλαίσια ελέγχου IT security όπως Webtrust, ITSEC/CC, και συναφής µεθοδολογία 

προσδιορισµού και αποτίµησης κινδύνων ασφάλειας ΙΤ (ενδεικτικά αναφέρονται 

CRAMM, COBIT κλπ.) 
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III. Ζητήµατα της οδηγίας 1999/93 EC  καθώς και του ευρύτερου ευρωπαϊκού κι ελληνικού 

θεσµικού πλαισίου για ηλεκτρονικές υπογραφές, και της εφαρµογής τους (π.χ. e-

procurement)  

IV. Πρότυπα συνδεόµενα µε ηλεκτρονικές υπογραφές ιδιαίτερα δε, των ETSI 101 456, 

ETSI 101 862 και ETSI 102042, ITU, X-509,  ISO/IEC 9594-8,  RFC 2527/3039. 

 

V. Έλεγχοι σε υποδοµές δηµοσίου κλειδιού  (PKI) 

 

 

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
15.1 Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν Οικονοµική Προσφορά για το σύνολο των 

υπηρεσιών που συνιστά το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, συµπληρώνοντας το 

έντυπο του Παραρτήµατος Γ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς) της παρούσας.  

15.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών περιγράφονται στο Παράρτηµα 

Β της παρούσης. Στο έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται, επί 

ποινή αποκλεισµού, το προτεινόµενο συνολικό κόστος για το Υποέργο Α (δηλαδή τους τρεις 

(3) πλήρεις ελέγχους και τις υπό ανάθεση συµβουλευτικές υπηρεσίες), το προτεινόµενο 

κόστος ανά ανθρωποηµέρα της οµάδας των ελεγκτών που θα είναι στη διάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή των δύο (2) επιπρόσθετων πλήρων ελέγχων 

(Υποέργο Β),  καθώς και το κόστος της ανθρωποηµέρας των εµπειρογνωµόνων 

(Εκπαιδευτών) που θα παράσχουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης (Υποέργο Γ) σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα Α της παρούσης, για το χρονικό διάστηµα ισχύος της Σύµβασης. 

15.3 Οι τιµές πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. 

Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 

νόµισµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε 

σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

15.4 Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µην φέρει 

διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική Προσφορά, 

που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

15.5 Η Οικονοµική Προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, 

σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα µέλη της ή από 
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τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται 

άκυρη.  

15.6 ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή επιφυλάξεων 

επ’ αυτής θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και οδηγούν στην 

απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.  

15.7 Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψήφιους, 

αποτελούν την πλήρη αποζηµίωσή τους για τις υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρούσα, 

και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού, που αναφέρεται στο άρθρο 8 της 

παρούσας. 

Τεκµαίρεται ότι για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν 

συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού και των 

συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε µορφής έξοδα, που θα 

απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες 

για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, µε τα 

οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή 

και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί 

των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

15.8 Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά υποψηφίου, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών πράξεων και 

χρησιµοποιεί, για τη βαθµολόγηση των προσφορών, τη διορθωµένη πλέον προσφορά του 

υποψηφίου. 

 

16. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού και την αξιολόγηση των προσφορών συστήνεται 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του Κανονισµού του 

άρθρου 23 της παρούσης. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η 

ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο 

Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. 
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17. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

17.1 Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων ∆ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων 

Συµµετοχής και η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, µόνης αρµόδιας για το άνοιγµα του «Υποφακέλου ∆ικαιολογητικών και 

Προϋποθέσεων Συµµετοχής», του «Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς» και του 

«Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην 

παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η 

ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο πρόεδρο 

της ως άνω Επιτροπής. 

17.2 Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δηµόσια, µετά από 

ειδική έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι 

παρόντες κατά την αποσφράγιση δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς τούτο 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

17.3 Ειδικότερα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί 

χρονικά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, παραλαµβάνει και αριθµεί 

τον κυρίως φάκελο υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου, σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής 

τους, τον αποσφραγίζει, µονογράφει τους περιεχόµενους σε αυτόν «Υποφάκελο 

∆ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και 

«Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς» και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Οι πράξεις της 

αρίθµησης και της µονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής. 

17.4 Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση τον 

«Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», µονογράφει τα 

περιεχόµενα σε αυτόν στοιχεία και καταγράφει στο πρακτικό της τα έγγραφα που βρίσκονται 

µέσα σε αυτόν, µε την σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. 

Η πράξη µονογραφής αρκεί να γίνεται από ένα οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής. 

17.5 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και 

ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ελέγχου των ∆ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής, η Επιτροπή 
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συντάσσει σχετικό πρακτικό και προβαίνει σε δηµόσια ανακοίνωση των ονοµάτων των 

υποψηφίων, που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό.  

17.6 Στους αποκλεισθέντες από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιους επιστρέφονται οι Υποφάκελοι 

Τεχνικής και Οικονοµικής τους Προσφοράς, χωρίς να ανοιχθούν. 

17.7 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση για την 

αποσφράγιση του «Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς», αρµοδίως γνωστοποιούµενη 

εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον 

«Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε 

αυτόν. Η πράξη µονογραφής αρκεί να γίνεται από ένα οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής. 

17.8 Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίαση την 

Τεχνική Προσφορά κάθε υποψηφίου και απορρίπτει ως απαράδεκτες τις Τεχνικές 

Προσφορές, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 14 της παρούσας. 

 
17.9 Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β  υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι το 

τίµηµα της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα 

υπερβαίνει τον προϋπολογισµό που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

17.10 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικών 

Προσφορών, στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά 

φθίνουσα σειρά και προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης 

υποψηφίου ως Αναδόχου, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

17.11 Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσµά του από την Ολοµέλεια 

της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο. 

 

18. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός ηµεροµηνίας που θα καθοριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας την 

προβλεποµένη από το άρθρο 24 του «Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης αυτής και 

σύµφωνα µε το  Παράρτηµα Ε της παρούσης.  
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18.2 Με την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία η σχετική 

Σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

19.1 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του συνολικού τιµήµατος 

για το Υποέργο Α και επί του συνολικού προϋπολογισµού για τα Υποέργα Β και Γ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 8.1 της παρούσης. 

19.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα 

ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της 

Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχει το δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία των κρατών – µελών της Ε.Ε ή του ΕΟΧ. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές 

συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους.  

19.3 Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτηµα Ε της 

παρούσης. 

 

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατατίθενται και εξετάζονται σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού που 

αναφέρεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

 

21. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

21.1 Η παρούσα διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή ατελώς, από την εποµένη της 

δηµοσίευσής της περίληψής της στον Τύπο.  

21.2 Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στους υποψήφιους, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, 

κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή (υπόψη κας Β. 

Γώγου) το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την εκπνοή της καθορισθείσας προθεσµίας για 

την υποβολή των υποψηφιοτήτων.  
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21.3 Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, ουδεµία άλλη πληροφορία σε σχέση µε 

τον παρόντα ∆ιαγωνισµό δύναται να δοθεί σε ενδιαφερόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή, 

τα όργανα αυτής ή τους λοιπούς υποψήφιους. 

 
22. ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις των 
οποίων χωρεί διόρθωση, µπορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία και να διαταχθεί η 
επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

 
 

23. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

Ο παρών ∆ιαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του «Κανονισµού Σύναψης 

Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1750/Β’/31.12.2001). 

Η ανάθεση των υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού θα 

γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στους όρους της παρούσας και στον 

προαναφερθέντα Κανονισµό και θα εκπονηθεί σύµφωνα µε την παρούσα, τον ως άνω 

Κανονισµό και τη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Περιγραφή του έργου 
 
Το υπό ανάθεση Έργο χωρίζεται σε τρία Υποέργα : 

Υποέργο Α:  

Α.1. Η διεξαγωγή  τριών (3) πλήρων ελέγχων σε ΠΥΠ που η Αναθέτουσα Αρχή θα 
προσδιορίσει και θα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο, για τη διαπίστωση της 
συµµόρφωσή τους ως προς τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ΠΥΠ που εκδίδει απλά 
ή αναγνωρισµένα πιστοποιητικά. Οι έλεγχοι αυτοί θα διεξαχθούν από τους 

εµπειρογνώµονες του Αναδόχου, σε συνεργασία µε τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και κατά τη φάση της επεξεργασίας των 

αποτελεσµάτων αυτών οφείλει να παράσχει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή 

οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και επεξηγήσεις του ζητηθούν. 

Ο Ανάδοχος καλείται να συντάξει και υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή κείµενο µε τον τίτλο 

«Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραµµα Ελέγχων» το οποίο και αποτελεί το 1ο Παραδοτέο του 

Έργου, στο οποίο θα περιγράφει τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει για τη διεξαγωγή 

των ελέγχων (εργαλεία, πρακτικές, πρότυπα κλπ), καθώς και το χρονοδιάγραµµα για τη 

διεξαγωγή των τριών ελέγχων. Η ΕΕΤΤ θα διαθέσει στον Ανάδοχο στοιχεία των παρόχων 

που θα ελεγχθούν και που κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση του χρονοδιαγράµµατος 

των ελέγχων, ώστε ο Ανάδοχος να προβεί σε µία εκτίµηση του χρόνου που θα απαιτηθεί, 

ανά πάροχο, για τη διεξαγωγή και  ολοκλήρωση των ελέγχων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή προσαρµογή της Μεθοδολογίας και του 

Χρονοδιαγράµµατος διεξαγωγής των ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια των 

ελέγχων αυτών δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε ηµερολογιακούς µήνες από την 

ηµεροµηνία έγκρισης του πρώτου Παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Με τους ελέγχους του Υποέργου Α, ο Ανάδοχος καλείται να ελέγξει τη συµµόρφωση των 

εποπτευόµενων από την ΕΕΤΤ, Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) ηλεκτρονικής 

υπογραφής : 

o ως προς τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του Π∆.150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 

99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό 
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πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» και ως προς το Παράρτηµα Ι της Απόφασης 

της ΕΕΤΤ ΑΠ 248/71 (ΦΕΚ Β’/603/16-06-2003) «Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (στο εξής «Κανονισµός»), όπως τα 

κείµενα αυτά εκάστοτε ισχύουν, 

o ως προς αναγνωρισµένα πρότυπα και προδιαγραφές, τα οποία ως σκοπό έχουν την 

εξειδίκευση των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 99/93/ΕΚ και τα οποία είναι 

δηµοσιευµένα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ελλείψει 

αυτών µε ισοδύναµα πρότυπα ή /και προδιαγραφές που θεσπίζονται από 

Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης. Ο έλεγχος θα αφορά θέµατα που 

άπτονται της λειτουργίας του ΠΥΠ και περιλαµβάνουν ζητήµατα  

 τεχνικά και λειτουργικά 

 διαδικαστικά και οργανωτικά 

 κατασκευαστικά  

 

o γενικώς ως προς όλες τις υποχρεώσεις που οι ΠΥΠ υπέχουν δυνάµει της ισχύουσας 

νοµοθεσίας στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπογραφών και των σχετικών 

κανονιστικών αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

 

Ο κάθε ένας από τους πλήρεις ελέγχους συνίσταται σε   

α) θεωρητικό έλεγχο των υποβαλλόµενων από τους ΠΥΠ  εγγράφων 

β) επιτόπια επιθεώρηση (on-site inspection) στις εγκαταστάσεις του ΠΥΠ.  

 
α) Θεωρητικός έλεγχος των υποβαλλόµενων από τους ΠΥΠ  εγγράφων 

Όσον αφορά το θεωρητικό έλεγχο των υποβαλλόµενων από τους ΠΥΠ εγγράφων, ο 

Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει ως προς την πληρότητά τους και τη συµµόρφωσή τους µε την 

κείµενη νοµοθεσία, τα παρακάτω έγγραφα 

• Τη ∆ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Practice 

Statement - CPS), το περιεχόµενο της οποίας πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Άρθρο 

8 παράγραφος δ και το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού  
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• Την Πολιτική Πιστοποίησης (Certification Policy - CP) του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παράγραφος δ του Κανονισµού  

• Την Ετήσια Έκθεση, το απαραίτητο περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται από το 

Άρθρο 11.2 του Κανονισµού  

• Πιστοποιητικά επιθεώρησης συµµόρφωσης που εκδίδονται από Εντεταλµένο Φορέα 

στην Ελλάδα ή από Εντεταλµένο Φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Ασφαλής 

∆ιατάξεις ∆ηµιουργία Υπογραφής (Secure Signature Creation Devices-SSCD) που 

χρησιµοποιoύνται από  Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης  

• Πιστοποιητικά επιθεώρησης συµµόρφωσης που εκδίδονται από Εντεταλµένο Φορέα  

στην Ελλάδα ή Εντεταλµένο Φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Ασφαλείς 

Κρυπτογραφικές Μονάδες (SCM) που χρησιµοποιούνται από Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης 

• Τυχόν πρόσθετα έγγραφα τα οποία σχετίζονται µε την Ετήσια Έκθεση, και µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για να αποδείξουν τη συµµόρφωση του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης.  

• Έγγραφα πληροφοριών για συνδροµητές και τρίτους 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος  εξετάζει κατά πόσον η Ετήσια Έκθεση, η ∆ήλωση Πρακτικής και η  

Πολιτικής Πιστοποίησης, τα οποία έχουν υποβληθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, είναι σε συµφωνία το ένα µε το άλλο, και ότι είναι συµβατά µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. Τα γενικά σηµεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και επιθεωρηθούν είναι τα 

ακόλουθα : 

 

• Κατασκευαστικά 

• Τεχνικά και Λειτουργικά  

• ∆ιαδικαστικά και Επιχειρησιακά 

 

Στην περίπτωση που κάποια τµήµατα της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών έχουν 

ανατεθεί σε κάποιον τρίτο φορέα ως µέρος υπεργολαβίας ή άλλων υπηρεσιών  ο Ανάδοχος  

θα αποκτά πρόσβαση µετά από εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής, στα τµήµατα-
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λειτουργικές υποενότητες που προτίθεται να ελέγξει ή σε κάθε περίπτωση να συλλέξει 

περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω-υποσυστήµατα 

Ο Ανάδοχος, εκτός από την εξέταση της συµµόρφωσης των ανωτέρω κειµένων µε την  

κείµενη νοµοθεσία, οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή έγγραφες προτάσεις για την 

αρτιότερη διεξαγωγή της διαδικασία επιθεώρησης, ιδιαίτερα σε θέµατα τα οποία τυχόν δεν 

προβλέπονται ρητώς από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Με βάση το θεωρητικό έλεγχο ο Ανάδοχος συντάσσει Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης 

(το οποίο και αποτελεί  µέρος του συνολικού Παραδοτέου που αφορά τον έλεγχο  που 

διεξήχθη στον συγκεκριµένο ΠΥΠ)  η οποία περιλαµβάνει: 

- τα βασικά σηµεία των διαδικασιών και τεχνικών µέσων που περιγράφονται στα 

υποβληθέντα έγγραφα κατά τη διάρκεια της θεωρητικής επιθεώρησης 

-τα ευρήµατα από τον θεωρητικό έλεγχο, δηλαδή τη διαπίστωση της πληρότητας ή µη των 

κειµένων ή τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν  

-τυχόν παρατηρήσεις /σχόλια σχετικά µε το περιεχόµενο των εγγράφων. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια του θεωρητικού ελέγχου, διαπιστώσει 

ότι οι παρεχόµενες από τον ΠΥΠ πληροφορίες δεν είναι επαρκείς, οφείλει να ενηµερώσει 

άµεσα σχετικά την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου για να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να παρασχεθούν στον Ανάδοχο οι πληροφορίες αυτές από τον ΠΥΠ.  

Τα στοιχεία από την Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 

επιτόπια επιθεώρηση έτσι ώστε οι εµπειρογνώµονες του Αναδόχου να ελέγξουν εάν οι 

διαδικασίες και τα µέτρα που περιγράφονται στα έγγραφα υλοποιούνται από το Πάροχο 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης.  

 

β) Επιτόπια επιθεώρηση (on-site inspection)  

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει τρεις ελέγχους στις 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις τριών ΠΥΠ τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή θα υποδείξει.  

Σκοπός των επιτόπιων επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης είναι να ελεγχθεί ότι τα θέµατα της Έκθεσης Θεωρητικής Επιθεώρησης 

εφαρµόζονται πραγµατικά όπως περιγράφονται σε αυτήν και ότι ο ΠΥΠ, ο οποίος κατά 
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δήλωσή του εκδίδει αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, πληροί τις προϋποθέσεις παροχής 

αναγνωρισµένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος συντάσσει ειδικό κατάλογο µε τα στοιχεία που θα επιθεωρήσει 

και έχοντας λάβει υπόψη του την Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης. 

 Στα πλαίσια των επιτόπιων ελέγχων, ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις 

και τα γραφεία του Παρόχου, να εξετάσει τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται, να ερευνήσει 

τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να παρακολουθήσει επίδειξη από το προσωπικό του 

Παρόχου των διαδικασιών που ακολουθούνται. Επίσης, θα πρέπει να συναντηθεί µε το 

προσωπικό του Παρόχου προκειµένου να διαπιστωθεί αν Πάροχος ακολουθεί πραγµατικά 

ό,τι περιγράφεται στα κείµενα.  

Σε περίπτωση που µέρος των διαδικασιών της έκδοσης πιστοποιητικών έχει ανατεθεί σε 

κάποιον τρίτο που παρέχει αυτή τη δυνατότητα ως εξωτερική υπηρεσία, ο Ανάδοχος οφείλει 

να διεξάγει αναλυτικό έλεγχο και στο τρίτο µέρος. 

Ο επιτόπιος έλεγχος θα πρέπει να εξετάσει τη συµµόρφωση του ΠΥΠ ως προς τις εξής 

κατευθύνσεις : 

• Κατασκευαστική (ενδεικτικά αναφέρεται:  έλεγχος της υλοποίησης και εφαρµογής των 

φυσικών  µέτρων που περιγράφονται στην Ετήσια Έκθεση, έλεγχος της Φυσικής 

κατασκευής και της κλιµακωτής πρόσβαση στο χώρο του Παρόχου -physical 

construction and tiered access to the CSP site) 

• Τεχνική και Λειτουργική (ενδεικτικά αναφέρεται: έλεγχος της υποδοµής του δικτύου και 

των απαιτήσεων ασφάλειας για τα διάφορα συστήµατα /µέρη του δικτύου, αξιοπιστία 

των SSCD και των SCM) 

• ∆ιαδικαστική και Οργανωτική (έλεγχος της επάρκειας τεχνογνωσίας  του προσωπικού, 

και ασφάλειας προσωπικού) 

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΥΠ (το οποίο 

και αποτελεί µέρος του  συνολικού  Παραδοτέου που αφορά τον έλεγχο που διεξήχθη στον 

συγκεκριµένο ΠΥΠ) στην οποία θα καταγράφει τα ευρήµατα από την επιτόπια επιθεώρηση 

σε συνδυασµό µε τα στοιχεία/ευρήµατα της  Έκθεσης Θεωρητικής Επιθεώρησης.  

Η  Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΥΠ περιλαµβάνει: 
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• το γενικό συµπέρασµα ως προς τη συµµόρφωση του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ή την έλλειψη αυτής και αξιολόγηση της 

κατάστασης του ΠΥΠ 

• αναλυτικά τα ευρήµατα από την Θεωρητική και Επιτόπια επιθεώρηση, δηλαδή τη 

συµµόρφωση ή µη του ΠΥΠ ανά στοιχείο επιθεώρησης (δες ΠΙΝΑΚΑ)  

• παρατηρήσεις για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες ο ΠΥΠ θα πρέπει να προβεί 

• τυχόν άλλα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν και ληφθούν υπόψη από 

την ΕΕΤΤ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ενδεικτικός Πίνακας της δοµής και των στοιχείων που θα πρέπει τουλάχιστον να 

περιλαµβάνει η Έκθεση  Αξιολόγησης.  

Νοµοθεσία - πρότυπα  Σχετικά 

Έγγραφα

Θεωρητική 

Επιθεώρηση

Επιτόπια 

Επιθεώρηση

Συµµόρφωση

Έγγραφα προς Επιθεώρηση

ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71: 

• Άρθρο 8 παρ. δ  

•   Παράρτηµα Ι   

[RFC_2527] Παρ. 3.5-3.7   

∆ήλωση Πρακτικής του 

Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης (CPS) 

    

ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71: 

  Άρθρο 8 παρ. δ      

[RFC_2527] παρ.3.1.   

Πολιτική Πιστοποίησης (CP) 

 

    

Παρεχόµενες Υπηρεσίες      

[TS_101456] Παρ.4.2 Εγγραφή συνδροµητών      

 ∆ηµιουργία Πιστοποιητικών     

Κατασκευαστικές πτυχές και µέτρα 

ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71:  

 Άρθρο 11.2 παρ.α 

Περιγράφει τις εγκαταστάσεις 

του ΠΥΠ και όλα τα απαραίτητα 

τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

ασφάλειας και την 

καταλληλότητά τους  

    

Αξιόπιστα Συστήµατα του 
Παρόχου Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης 

     

[Π.∆.150/2001] Παρ. ΙΙ στ) 

ETSI TS 101 456 παρ. 7.4.6, 

7.4.7, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.8 

   

Χρησιµοποιεί ο ΠΥΠ αξιόπιστα 

συστήµατα;  

    

 Προστατεύονται τα συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται από τον 

ΠΥΠ από τροποποιήσεις;  

    

Προστασία των δεδοµένων 
των πελατών 

     

[Π∆ 150/2001 

 Άρθρο 7 

Υπάρχει αναφορά σχετικά µε 

την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων που 

περιλαµβάνονται στο 

περιεχόµενο των 

πιστοποιητικών σύµφωνα µε 

την εθνική νοµοθεσία, π.χ. 
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σύµφωνα µε τον νόµο 2472/97;  

[Π∆ 150/2001 

 παρ. Ι σηµείο 6 

Περιλαµβάνονται διαδικασίες για 

την προστασία του απόρρητου 

και την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδοµένων από 

τον ΠΥΠ; 

    

Παραγωγή ∆εδοµένων 
∆ηµιουργίας Υπογραφής 
(∆∆Υ) και εξατοµίκευση των 
SSCD και των ∆∆Υ 

     

…….. …………………………………     

 

Α.2. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ σχετικά µε τα θέµατα των 
ελέγχων. 
Ο Ανάδοχος οφείλει, καθ’ όλη της διάρκεια της σύµβασης, να παράσχει στην Αναθέτουσα 

Αρχή συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τα θέµατα των ελέγχων των εποπτευόµενων 

ΠΥΠ και να απαντά εγγράφως σε ερωτήµατα για τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει 

την τεχνική ή νοµική του γνώµη και που σχετίζονται µε τους ως άνω ελεγκτικούς 

µηχανισµούς.  

Ο χρόνος απόκρισης του Αναδόχου στα ερωτήµατα της Αναθέτουσας Αρχής δεν δύναται να 

υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες. Ως τόπος παροχής των συµβουλευτικών υπηρεσιών 

ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

Υποέργο Β: Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί εντός πέντε (5) ηµερών σε κλήση 
της Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή έως δύο επιπρόσθετων ελέγχων σε ΠΥΠ 
που η Αναθέτουσα Αρχή θα του υποδείξει κατά τη χρονική διάρκεια της σύµβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση, καθορίζει το είδος του ελέγχου (π.χ. 

έλεγχος υποδοµών, διαδικασιών, νοµικών εγγράφων κ.λ.π.) και δύναται να συµβουλευτεί 

τον Ανάδοχο ως προς το εύρος, το πεδίο του ελέγχου που απαιτείται να διεξαχθεί και τους 

εµπειρογνώµονες που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια του ελέγχου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή και ο Ανάδοχος συµφωνούν από κοινού ως προς τους εµπειρογνώµονες του 

Αναδόχου που απαιτούνται για την διεξαγωγή των ελέγχων και ως προς τη µεθοδολογία και 

το χρονοδιάγραµµα αυτών. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων υπολογίζεται το κόστος αυτών 

µε βάση τη διάρκεια, τη συµµετοχή των στελεχών του Αναδόχου και σύµφωνα µε το κόστος 
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εµπειρογνώµονα /ανθρωποηµέρας που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος στα πλαίσια της 

παρούσης. Ο Ανάδοχος ανάλογα µε το  είδος του ελέγχου που θα διεξάγει (θεωρητικό, 

επιτόπιο) θα υποβάλει στην Αναθέτουσα τη σχετική Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης ή/και 

Έκθεση Αξιολόγησης.  

 

Υποέργο Γ: Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών 
ηµερών σε πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή σύντοµης 
εκπαίδευσης σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται – αν το κρίνει σκόπιµο- να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 

παράσχει σύντοµη εκπαίδευση, µέγιστης συνολικής διάρκειας εξήντα τεσσάρων (64) ωρών 

(ή αντίστοιχα οκτώ ανθρωποηµερών), σε οµάδα στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, που η 

τελευταία θα ορίσει.  Η εκπαίδευση θα αφορά ενδεικτικά τα παρακάτω: 

1. Μεθοδολογία ελέγχων  

2. Ανάλυση κινδύνων 

3. Χρήση τεχνικών εργαλείων για υλοποίηση ελέγχων 

ή άλλα ισοδύναµα θέµατα που θα σχετίζονται µε τον τρόπο και τις µεθόδους ελέγχων και τα 

οποία θα ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συµφωνία µε τον Ανάδοχο. 

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από στελέχη του Αναδόχου 

που θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του τελευταίου, σε ώρες και µέρες που θα 

οριστούν  από κοινού µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. Με την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης θα υπολογισθεί το κόστος αυτής µε βάση τη συνολική διάρκειά της και το 

κόστος εµπειρογνώµονα /ανθρωποηµέρας που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος στα πλαίσια της 

παρούσης.  

Η εκπαίδευση αυτή ορίζεται ως το Παραδοτέο 8 του Έργου. 
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3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η διάρκεια του έργου είναι δύο (2) ηµερολογιακά έτη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 

στην Αναθέτουσα Αρχή εντός ενός (20) είκοσι ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης το 

Παραδοτέο «Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραµµα Ελέγχων». Οι τρεις πλήρεις έλεγχοι 

(Υποέργο Α) θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα καθοριστεί στο 

Παραδοτέο 1.  Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 

δεκαπέντε ηµερολογιακών µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης του Παραδοτέου 1 από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Οι δύο (2) επιπρόσθετοι έλεγχοι τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει 

στον Ανάδοχο (Υποέργο Β) καθώς και οι υπηρεσίες του Υποέργου Γ θα πρέπει να 

παρασχεθούν εντός των δύο (2) ετών που διαρκεί η σύµβαση. Υπό συνθήκες, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη διεξαγωγή δύο ελέγχων παράλληλα, εφόσον αυτό 

κριθεί αναγκαίο για την άσκηση των εποπτικών και ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων. 

Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας µε το χρονοδιάγραµµα και τα Παραδοτέα που αφορούν το 

αντικείµενο του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

 

Παραδοτέα 
 

∆ιάρκεια Σχόλια 

Παραδοτέο 1  
Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραµµα 
Ελέγχων 
 

20 ηµέρες  Έναρξη: Με την 

υπογραφή της Σύµβασης 

Παραδοτέο 2  (1ος πλήρης έλεγχος)
Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης   
Έκθεση Αξιολόγησης  

 

Σύµφωνα µε το 

Παραδοτέο 1  

Παραδοτέο 3: (2ος πλήρης έλεγχος)
Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης  
Έκθεση Αξιολόγησης  
 

Σύµφωνα µε το 

Παραδοτέο 1 

Παραδοτέο 4:  (3ος πλήρης 
έλεγχος) 
Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης  
Έκθεση Αξιολόγησης 

 

Σύµφωνα µε το 

Παραδοτέο 1 

 
 
 
 
Έναρξη: µετά την 

ολοκλήρωση του 

Παραδοτέου 1. 

 
 
Ολοκλήρωση: εντός 
δεκαπέντε (15) µηνών από 

την ολοκλήρωση του 

Παραδοτέου 1. 

Παραδοτέο 5: (1ος επιπρόσθετος 
έλεγχος) 
Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης  
Έκθεση Αξιολόγησης  
 

Ορισµός από κοινού

Παραδοτέο 6: (2ος επιπρόσθετος 
έλεγχος) 
Έκθεση Θεωρητικής Επιθεώρησης 

Έκθεση Αξιολόγησης  

 

Ορισµός από κοινού

Έναρξη: εντός πέντε (5) 

ηµερών από κλήση της 

ΕΕΤΤ.   

 

Ολοκλήρωση: µη 

προσδιορισµένη/ κατά 

περίπτωση 
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Παραδοτέο 7: Συµβουλευτικές 
υπηρεσίες 

2 χρόνια Έναρξη: Μετά την 

υπογραφή της Σύµβασης 
Ολοκλήρωση: Με το 
πέρας της σύµβασης. 

Παραδοτέο 8: Εκπαίδευση Μέγιστη συνολική 

διάρκεια 

εκπαίδευσης: 64 

ώρες (8 εργάσιµες 

ηµέρες) 

Έναρξη: Εντός 20 

ηµερολογιακών ηµερών 

από κλήση της ΕΕΤΤ  
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Παράρτηµα Β: Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

Για την αξιολόγηση του περιεχόµενου των προσφορών χρησιµοποιούνται οι κάτωθι οµάδες 

κριτηρίων, οι οποίες βαθµολογούνται ανεξάρτητα σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

συντελεστές βαρύτητας. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων παίρνει τιµές µέχρι 100. 

 

Τεχνική προσφορά 

 

Α. Προτεινόµενη µεθοδολογία και οργάνωση για την παροχή της δηµοπρατούµενης 

υπηρεσίας 

 

Α.1 Προσέγγιση του έργου 35% 

Α.2 Μεθοδολογία, διαδικασίες ελέγχων, επιµέρους 

δραστηριότητες, διαγράµµατα ροής, 

χρονοδιάγραµµα ενεργειών κλπ  

35% 

Α.3 Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα παροχής της 

υπηρεσίας (σε µορφή Gantt)- ανά έλεγχο 

30% 

 

 Τα κριτήρια της Οµάδας Α έχουν συνολική βαρύτητα της τάξης του 40%. 

 

Ο τελικός βαθµός της οµάδας Α προκύπτει από τον τύπο : 

ΤΒ[Α]=Α.1χ 35% + Α.2χ 35% + Α.3χ 30% (µε τα Α.1 – Α.3 να παίρνουν τιµές από 0  µέχρι 

100) 

 

Β. Σύνθεση και Πιστοποίηση της Εµπειρίας της Οµάδας Έργου  

 

Β.1 Οργανωτικό Σχήµα έργου 30% 

Β.2 Συνάφεια στελεχών µε την προδιαγραφή των 

ρόλων του έργου 

20% 

Β.3 Επάρκεια ∆ιευθυντή Έργου 15% 

Β.4 Πιστοποίηση εµπειρίας οµάδας έργου µε βάση 

αποδεδειγµένη πιστοποίηση στελεχών  

35% 
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 Τα κριτήρια της Οµάδας Β έχουν συνολική βαρύτητα της τάξης του 60 %. 

 

Ο τελικός βαθµός της οµάδας Β προκύπτει από τον τύπο : 

ΤΒ[Β]=Β.1χ 30% + Β.2χ 20% + Β.3χ 15% + Β.4χ 35%  (µε τα Β.1 – Β.4 να παίρνουν τιµές 

από 0 µέχρι 100) 

 

Η τεχνική βαθµολογία της προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 
 
ΤΒ= ΤΒ[Α] χ 40% + ΤΒ[Β] χ 60%  

 

 

Οικονοµική προσφορά 
 

Για την αξιολόγηση του περιεχόµενου των οικονοµικών προσφορών χρησιµοποιούνται οι 

κάτωθι οµάδες κριτηρίων, οι οποίες βαθµολογούνται ανεξάρτητα σύµφωνα µε τους 

προβλεπόµενους συντελεστές βαρύτητας. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων παίρνει 

τιµές από 0 µέχρι 100. 

 

Κ1 : Τιµή για τους 3 πλήρεις ελέγχους συµµόρφωσης των εποπτευοµένων ΠΥΠ που 

εκδίδουν απλά ή αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, όπως αυτοί περιγράφονται στο αντικείµενο 

του έργου, Υποέργο Α. 

 

Κ2: Τιµή που προκύπτει από το συνδυασµό των τιµών της ανθρωποηµέρας  της οµάδας 

των διαθέσιµων εµπειρογνωµόνων για τη διεξαγωγή των επιπρόσθετων ελέγχων σε ΠΥΠ 

(Υποέργο Β) και της ανθρωποηµέρας του/των εκπαιδευτή/ών για την ενδεχόµενη σύντοµη 

εκπαίδευση σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Υποέργο Γ. 

Η συγκεκριµένη τιµή προκύπτει από το σύνολο των τιµών ανά κατηγορία εµπειρογνώµονα 

όπως αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α τηγορ Κόστος 
ανθρωποη

Κα ία εµπειρογνώµονα 
µέρας 

1 ιευθυντ∆ ής έργου ή Υπεύθυνος  οµάδας ελεγκτών  
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(Lead Auditor) 

2 λεγκτής  Ε  (auditor) 

3 εχνικός
τουλάχιστο
Τ  εµπειρογνώµονας µε πενταετή 

ν εµπειρία (senior expert) 
 

4 εχνικός ώ
εµπειρία(ju
Τ  εµπειρογν µονας µε τριετή τουλάχιστον 

nior expert) 
 

5 οµικός 
εµπειρία σε  η
Ν σύµβουλος µε τριετή τουλάχιστον 

 ζητήµατα λεκτρονικών υπογραφών 
 

6 Εκπαιδευτή ί η ιδιότητα)  ς (να δηλωθε

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 κόστος (Κ) του έργου προκύπτει τον τύπο: 

  

Το
                   Κ = Κ1/1000+ Κ2/100 

 

 

Σηµείωση: Ως υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά, ορίζεται η προσφορά της οποίας 

άν οι τιµές ενός Συµµετέχοντος είναι ιδιαίτερα χαµηλές και κατά τη γνώµη της Επιτροπής 

το κόστος είναι µικρότερο του 85% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των 

αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή 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 της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Ε

∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τον Συµµετέχοντα να τις 

αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον 

∆ιαγωνισµό. 
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ριτήριο  Ανάθεσης της Σύµβασης 

Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού αποτελεί η πλέον συµφέρουσα  προσφορά. Πρώτα θα 

ξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η τεχνική προσφορά των υποψηφίων σύµφωνα µε τα 

ς 

αθµολογίες ταξινοµούνται σε αύξουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου 

µες. Στην 

ερίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά ως προς 

Κ

 

α

κριτήρια αξιολόγησης του Παραρτήµατος Γ και στην συνέχεια θα αξιολογηθεί η οικονοµική 

τους προσφορά. Η τελική βαθµολογία κάθε προσφοράς (Β) προκύπτει από τον λόγο της 

τεχνικής βαθµολογίας  (ΤΒ) της προσφοράς προς το κόστος της (Κ), δηλαδή Β= (2*ΤΒ)/ Κ 
 

Ο λόγος της τελικής βαθµολογίας στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Οι τελικέ

β

κλπ. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε την µεγαλύτερη  τελική βαθµολογία Β.  

 

Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθµολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύνα

π

την τεχνική βαθµολογία (ΤΒ). 
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α/α τηγορ Κόστος 
ανθρωποη

1 ιευθυντ
(Lead Audi

2 λεγκτής  

3 εχνικός
τουλάχιστο

4 εχνικός ώ
εµπειρία(ju

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 
 

Κυρίες, Κύριοι,  

O .......................................……………………............... ως νόµιµος εκπρόσωπος της 

Εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης /σύµπραξης µε την επωνυµία 

.......................................……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση 

του τεύχους του ∆ιαγωνισµού και των παραρτηµάτων αυτού, το οποίο αποδέχοµαι 

ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η Εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήµα / όµιλος / ένωση 

/σύµπραξη, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος έχει την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο Τεύχος ∆ιαγωνισµού εντός των χρονικών περιθωρίων που θέτει η 

Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους ∆ιαγωνισµού. Για το σκοπό 

αυτό προσφέρουµε µε την παρούσα  

Α) ως γενικό σύνολο το ποσό των............... (αριθµητικώς).......................Ευρώ για το 

Υποέργο Α ( ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

(ΠΥΠ) Ηλεκτρονικών Υπογραφών και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για διάστηµα 2 

ετών), σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της Προκήρυξης  

Β) ……………. Ευρώ ανά ανθρωποηµέρα εκάστης κατηγορίας των εµπειρογνωµόνων που 

θα διεξάγουν τα Υποέργα Β και Γ, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Κα ία εµπειρογνώµονα 
µέρας 

∆ ής έργου ή Υπεύθυνος  οµάδας ελεγκτών 
tor) 

 

Ε  (auditor) 

Τ  εµπειρογνώµονας µε πενταετή 
ν εµπειρία (senior expert) 

 

Τ  εµπειρογν µονας µε τριετή τουλάχιστον 
nior expert) 
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5 οµικός 
εµπειρία σε  η

6 Εκπαιδευτή  

 

α ως άνω ποσά περιλαµβάνουν τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασµούς κ.λ.π.  

……………… εροµηνία) 

(Νόµιµου Εκ  Σφραγίδα) 

Ν σύµβουλος µε τριετή τουλάχιστον 
 ζητήµατα λεκτρονικών υπογραφών 

 

ς 

 

 

Τ

 Με τιµή  

 …….(ηµ

 Υπογραφή 

 προσώπου +
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 
Επωνυµία Τράπεζας 

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης 

 

Προς 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

Λεωφ. Κηφισιάς αρ.60 

151 25 Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ……………………………….. 

#€ ………….#  

Έχουµε την τιµή να σας γνωστοποιήσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούµενοι κάθε ένστασης 

διζήσεως, µέχρι του ποσού των ………………………………. ΕΥΡΩ (€ ……….) υπέρ τ 

…………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………., ΤΚ …………, για τη 

συµµετοχή της στην διενεργούµενη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Συνοπτική ∆ιαδικασία (Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό) «για την επιλογή 

Αναδόχου για τη ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης (ΠΥΠ) Ηλεκτρονικών Υπογραφών», σύµφωνα µε την Προκήρυξη της πιο 

πάνω διαδικασίας, την οποία ήδη γνωρίζουµε. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να 

ερευνηθεί το νόµιµο και βάσιµο ή µη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουµε δικαστική 
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κρίση, παραιτούµενοι από τέτοιο δικαίωµα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήµου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι την επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής σε εµάς. Σε περίπτωση, όµως, που κατακυρωθεί η σύµβαση σε αυτόν 

για τον οποίο εγγυόµαστε, ισχύει µέχρι την αντικατάστασή της µε εγγυητική επιστολή καλής 

εκτελέσεως των όρων της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί ή των επιστολών που θα 

ανταλλαγούν στη θέση της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζά µας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από 

τους Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν 

προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Επωνυµία Τράπεζας 

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………… 

 

Προς 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

Λεωφ. Κηφισιάς αρ.60 

151 25 Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ……………………………….. 

#€ ………..#  

Έχουµε την τιµή να σας γνωστοποιήσουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούµενοι κάθε ένστασης 

διζήσεως, µέχρι του ποσού των ………………………….. ΕΥΡΩ (€ ………) υπέρ τ 

…………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………., ΤΚ …………, για την Πιστή 

Εφαρµογή και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ ης εγγυώµεθα των Όρων της Σύµβασης «για 

την επιλογή Αναδόχου για την ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) Ηλεκτρονικών Υπογραφών», και για οποιαδήποτε 

απαίτηση σας, που πηγάζει από την ανωτέρω Σύµβαση. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να 

ερευνηθεί το νόµιµο και βάσιµο ή µη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουµε δικαστική 

κρίση, παραιτούµενοι από τέτοιο δικαίωµα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 
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 για την Επιλογή Αναδόχου για τη ∆ιεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόµενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών 

Υπογραφών 

 
 

49

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι την επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής σε εµάς.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζά µας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από 

τους Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν 

προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 


