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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710372111, 27410/74357  

Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική  

Ασπρούδη Παρασκευή 

e-mail: vtsokou@uop.gr,   

pasproudi@uop.gr  

                                                                                                                                              

Αρ. Πρωτ.:   10687 

 Τρίπολη,  09/12/2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

                                                                  ΠΡΟΣ:  

                                                          Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (19.354,84€ άνευ 

Φ.Π.Α 24%). 

 

(ΚΑΕ:  0433)  

(CPV: 72212224-5 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Επεξεργασίας Ιστοσελίδων) 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και, ιδίως, τις ρυθμίσεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

 του ν. 4485/2017 (Α' 114 4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν.4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 

1, 

 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  

στο  διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του  ν.  2690/1999  (Α'  45) «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική 

Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 του π.δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», 

 του π.δ/τος 80/2016 (Α 1́45) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  

Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΠΔ 70/2013 

Κατάργηση & Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Μετονομασία και Συγκρότηση 

Σχολών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑ΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 

του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

 Το υπ΄αριθμ. 647ΦΕΚ /τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Περί Διαπιστωτικής Πράξης Εκλογής 

Πρύτανη & τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω 

και λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη τα κάτωθι : 

 Το υπ’ αρίθμ.  8804/08. 10. 2020 πρωτογενές αίτημα για τον σχεδιασμό και κατασκευή 

νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ΑΔΑΜ: 

20REQ007523322 
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 Την υπ’ αριθμ. 11/13.11.2020 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΘΞΦ469Β7Δ-15Ξ) περί 

έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπάνης της ανάπτυξης νέου ιστότοπου 

και οι τεχνικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέου ιστότοπου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Την υπ’ αριθμ. 9993/16.11.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΑΥ 527/16-11-

2020 (ΑΔΑ: ΨΣ92469Β7Δ-2ΡΩ και ΑΔΑΜ: 20REQ007656625 )  

 Την υπ’ αριθμ. 20/30.11.2020 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΔΘΛ469Β7Δ-4ΚΦ) ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 

προσφορών για σχεδιασμό και την κατασκευή νέου δικτυακού τόπου - ιστότοπου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)- απευθείας ανάθεση & περί ορισμού επιτροπών. 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 

ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής, 

να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά στο email (protocollo@uop.gr) υπόψη κ.  Αγγουρά 

Γεώργιου, με την εξασφάλιση απόδειξης παραλαβής του αριθμού πρωτοκόλλου από την 

Υπηρεσία πρωτοκόλλου  (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710230000) για τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με 

τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1. Το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και 

η κατασκευή νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα 

περιέχει όλη τη βασική πληροφορία που αναζητείται από τις ομάδες χρηστών του 

Πανεπιστημίου (φοιτητές, προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, απόφοιτοι). Ο Ανάδοχος θα 

ανασχεδιάσει τη δομή του δικτυακού τόπου, το οπτικό κομμάτι παρουσίασης της 

πληροφορίας, θα υλοποιήσει το νέο δικτυακό τόπο, θα μεταφέρει και θα αναπτύξει με τη 

βοήθεια του Πανεπιστημίου το περιεχόμενο που απαιτείται. Ο δικτυακός τόπος θα 

αναπτυχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας, τις αρχές ευχρηστίας, τις 

απαιτήσεις του Πανεπιστημίου και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για δημόσιους ιστοτόπους από 

το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Α.2. Διάρκεια σύμβασης: Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής 

της, από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήξη ένα χρόνο μετά υπογραφή της.  

Α.3. Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (19.354,84 € άνευ Φ.Π.Α. 24%) 

Α.4. Οι προσφορές υποβάλλονται :  

ηλεκτρονικά στο email (protocollo@uop.gr) υπόψη κ. Αγγουρά Γεώργιου με την 

εξασφάλιση απόδειξης παραλαβής του αριθμού πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία 

πρωτοκόλλου  (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710230000). 
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα  και  τα  

Παραρτήματά  της. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

Α.5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. Η 

ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις περιπτώσεις 

υποβολής προσφοράς από ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  

της  αναθέτουσας  αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Α.6. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22 Δεκεμβρίου 2020 , 

και ώρα 14:00μμ. 

Α.7. Το έργο της παρακολούθησης και της παραλαβής της σύμβασης θα αναλάβει η αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής. 

Α.8. Εγγυητικές επιστολές: 

Εγγυητική  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης: Δεν  απαιτείται  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  σε 

περίπτωση που η συναφθησόμενη σύμβαση έχει αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων (20.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (βλ. άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ ν. 

4412/2016).  

 

Β. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Β.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης, 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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Β.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α ́ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  

και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  

25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α ́ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α ́ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου . 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Β.1.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  

ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  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.  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για 

παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β ́ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα  ́

και ββ ́ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

Β.1.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις. 

Β.1.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους Β.1.1 και Β.1.2.γ’ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
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και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Β.1.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Β.1.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις, εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  ανάρτηση  της  

παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Γ.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Β.1. οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 

(πριν την υπογραφή της σύμβασης) τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών.  

α) για  την  παράγραφο Β.1.1. απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  υποβολή  του.  Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα  ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο Α.1.1., 

β) για τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου Β.1.2. της παρούσας, πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους (Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα) Η σχετική 

υποχρέωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).   
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γ) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας 

όπως περιγράφονται στο Β.1.2.γ. 

δ) για την παράγραφο Β.1.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 και 74 του ν. 

4412/2016. 

Γ.2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι  νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  

την εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  

από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  της παρούσας    (νόμιμος  

εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Γ.3. Οι ενώσεις  οικονομικών  φορέων που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. 

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την ημέρα, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στις 

11:00π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  το περιεχόμενο των προσφορών ούτε για 

οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτών. 

Οι προσφορές θα αποσταλούν :  
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ηλεκτρονικά στο email (protocollo@uop.gr) υπόψη κ. Αγγουρά Γεώργιου με την 

εξασφάλιση απόδειξης παραλαβής του αριθμού πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία 

πρωτοκόλλου  (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710230000). 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν υποφάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»-«Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα 

(β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται παραπάνω 

με θέμα «Προσφορά για την σύναψη σύμβασης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνολικού 

προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% » 

Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική. 

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο που θα αποστείλει κάθε οικονομικός φορέας για την προσφορά του, θα 

περιλαμβάνονται τα εξής:  

Ε.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Ε1.1 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, δεόντως υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του (σε 

περίπτωση νομικού προσώπου), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας 

πρόσκλησης και θα δηλώνεται: 

 ότι ο προσφέρων πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης, 

 ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δε 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου 

 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, καθώς και 

 αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του προσφέροντος και ιδίως ο αριθμός φαξ και 

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση 

τα σχετικά, με την εξέλιξη της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, έγγραφα και 

αποφάσεις 

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής για αναβολή -ματαίωση του διαγωνισμού 

Ε.1.2. Αντίγραφο ΓΕΜΗ ή ισοδύναμο στο οποίο θα αναγράφεται η επαγγελματική 

δραστηριότητα 

mailto:protocollo@uop.gr
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Ε.1.3. Πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο έχει εκδοθεί από 

ανεξάρτητο οργανισμό 

Ε.2 Τεχνική Προσφορά: 

Ο προσφέρων θα πρέπει στον (υπο) φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να καταθέσει κατά την 

υποβολή της προσφοράς του τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται από 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Συγκεκριμένα :  

Α. Να προσκομίσουν κατάλογο έργων συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

προσφέροντα, με προσδιορισμό κόστους και περιγραφή εργασιών που εκτελέστηκαν τα 

τελευταία 3 έτη τουλάχιστον συνολικού κύκλου εργασιών 300.000 ευρώ, συνοδευόμενο με 

πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών (ήτοι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 

πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής)  

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

χωρίς γνήσιο της υπογραφής, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 έχουν λάβει γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα υπάρχει πλήρη 

συμμόρφωση με αυτές. 

 Πίνακες Συμμόρφωσης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

προσφέροντα,(Νόμιμο εκπρόσωπο) . 

Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση εκπρόσωπος του οικονομικού 

φορέα. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων (απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά) που 

ορίζονται στην παρούσα και τα παραρτήματά της είναι απαράβατοι και ουσιώδεις 

και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς. 

Ε.3 Οικονομική Προσφορά: 

Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνεται το υπόδειγμα 

της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, στρογγυλοποιημένο σε δυο δεκαδικά 

ψηφία. 

Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ότι: η οικονομική τους προσφορά ισχύει 

και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

υποβολή της προσφοράς ήτοι έως 20-06-2021 . 

Προσφορά ή οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Ε.4. Τα προβλεπόμενα στην παρούσα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ)», ήτοι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 

Γ’ της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου Β.1. της παρούσας. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν για ένα έκαστο μέλος αυτής. 

Τα ανωτέρω (Ε4) είναι απαραίτητα πριν την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 

πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται μέσω της παρακάτω διαδικασίας. 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο του είδους 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στην παρούσα, 
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσας και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει από τους προσφέροντες σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας 

συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών και πρόσθετων 

τεχνικών στοιχείων, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η σύμβαση για την προμήθεια του είδους ανατίθεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για 

την υπηρεσία και, ταυτόχρονα, πληροί όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις της 

παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υποβολή τους. Η υποβολή προσφοράς 

συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής/ων Παρακολούθησης και 

Παραλαβής. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε δύο (2) δόσεις με βάση τα 

τιμολόγια που θα εκδίδει ο ανάδοχος για το εκτελεσθέν και παραληφθέν τμήμα του 

συμβατικού αντικειμένου. 

Συγκεκριμένα: η πρώτη δόση με την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου (το 40%).  

Η δεύτερη  δόση με την ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου (το 60%).  



13 
 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 

Καθηγητής 

Γεώργιος Π. Λέπουρας, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και κατασκευή νέου δικτυακού τόπου - ιστοτόπου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα περιέχει όλη τη βασική πληροφορία που αναζητείται από 

τις ομάδες χρηστών του Πανεπιστημίου (φοιτητές, προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, 

απόφοιτοι). Ο Ανάδοχος θα ανασχεδιάσει τη δομή του δικτυακού τόπου, το οπτικό κομμάτι 

παρουσίασης της πληροφορίας, θα υλοποιήσει το νέο δικτυακό τόπο, θα μεταφέρει και θα 

αναπτύξει με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου το περιεχόμενο που απαιτείται. Ο δικτυακός 

τόπος θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας, τις αρχές 

ευχρηστίας, τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για δημόσιους 

ιστοτόπους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

1.1 Γλώσσα δικτυακού τόπου 

Ο Δικτυακός τόπος θα αναπτυχθεί στα Eλληνικά και υποσύνολό του στα Aγγλικά και θα 

παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης επιπρόσθετων γλωσσών στο μέλλον. 

1.2 Σχεδιασμός 

 Θα σχεδιασθεί μια αρχική πρόταση η οποία θα αναθεωρηθεί έως 2 φορές.  

 Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 διαφορετικά views (διαφορετικές σελίδες-templates 

στο ίδιο design, για χρήση στις σελίδες του site).  

 Απαιτείται responsive design (κινητά, tablet, desktops). Δεν πρέπει να εμφανίζονται 

ράβδοι οριζόντιας ολίσθησης (horizontal scrollbars). 

 Παραδίδονται ανοικτά αρχεία. 

1.3 Περιγραφή Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών 

 Το Πανεπιστήμιο θα διαθέσει εικονομηχανή σε λειτουργικό περιβάλλον Ubuntu Linux 

με προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν με τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει CMS Drupal και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την 

ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος.  

 Ο κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και 

υποστήριξης του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν το 

Πανεπιστήμιο στην προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού από την ανάδοχο εταιρεία 

ή τρίτη εταιρεία. 

 Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Πανεπιστημίου σε υποδομή που θα παρασχεθεί από το Πανεπιστήμιο.  

1.4 Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου - Διαχειριστικό περιβάλλον  

Η υλοποίηση θα πρέπει να βασισθεί στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal στο οποίο 

το Πανεπιστήμιο διαθέτει τεχνογνωσία. Πρόκειται για λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ο 

ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει το σύστημα ώστε να παρέχει τα 

ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

▪ Διάθεση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για τη δημιουργία, διαμόρφωση, ενημέρωση, 

προεπισκόπηση και συντήρηση του περιεχομένου. 

▪ Δυνατότητα πρόσβασης μέσω προγράμματος πλοήγησης (web browser) χωρίς την ανάγκη 

εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισμικού σε Η/Υ. 
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▪ Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου από ένα ευρύ φάσμα συσκευών με διάφορα 

μεγέθη και αναλύσεις οθόνης, σύμφωνα με τις αρχές του responsive web design. 

▪ Δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των διαχειριστών της εφαρμογής όλων των 

ενεργειών που έχουν εκτελεστεί επί του περιεχομένου (version tracking). 

▪ Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων διαβαθμισμένης πρόσβασης στο σύνολο των 

στοιχείων περιεχομένου, τόσο σε επίπεδο ομάδων χρηστών όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων 

χρηστών. 

▪ Δυνατότητα διαμοιρασμού στοιχείων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε κοινωνικά δίκτυα 

(Facebook, Twitter κ.λπ.) με προετοιμασία των σχετικών δημοσιεύσεων μέσα από το 

περιβάλλον του CMS. 

▪ Δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής περιεχομένου με τη χρήση διαδεδομένων μορφοτύπων, 

όπως CSV και XML. 

▪ Δυνατότητα εισαγωγής πληροφορίας από εξωτερικές πηγές και ειδικότερα: XML, Web 

Services, ASCII αρχεία, άλλες ιστοσελίδες. 

▪ Υποστήριξη πρωτοκόλλων ανταλλαγής περιεχομένου (HTTPS, FTP, Web Distributed 

Authoring and Versioning - WebDAV). 

▪ Υποστήριξη προτύπων προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ. 

 

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν το 

δικτυακό τόπο μόνοι τους, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, χωρίς να 

χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και χρήση οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού.  

Το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να παρέχει αυξημένη ασφάλεια, ανάλογα και με τα 

δικαιώματα πρόσβασης.  

 

1.5 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει ανταποκρίσιμο σχεδιασμό (responsive web design), 

ώστε η Ιστοσελίδα να είναι πλήρως προσβάσιμη και λειτουργική μέσω PC, smartphones, tablet 

και notebooks. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη των ιστοσελίδων θα πρέπει να προσαρμόζεται 

δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συσκευής με την οποία γίνεται η 

περιήγηση. 

1.6 Δυνατότητες και Επεκτασιμότητα 

Θα πρέπει να ακολουθηθεί λογική σχεδίασης εύκολης διαχείρισης, ώστε να μπορούν να 

προστεθούν, διορθωθούν (και να αφαιρεθούν) εύκολα ενότητες και υποενότητες 

πληροφορίες, κείμενα & εικόνες, ανακοινώσεις, προκηρύξεις, δελτία τύπου κ.λπ., χωρίς αυτή 

η προσθαφαίρεση να επηρεάζει το συνολικό σκελετό του ιστότοπου ή τη λογική πλοήγησης 

σε αυτόν. 

Θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα συντήρησης, μελλοντικής αναβάθμισης και 

προσθήκης πρόσθετων υπηρεσιών π.χ. επιπλέον γλώσσα, χωρίς αριθμητικό περιορισμό 

προσθαφαίρεσης κατηγοριών, άρθρων, φωτογραφιών κλπ. με τεχνική υποστήριξη για 

αναβαθμίσεις και ανανεώσεις από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, έτσι ώστε 

να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια. 

Οι διαχειριστές θα πρέπει να βλέπουν δυναμικά στατιστικά επισκεψιμότητας του ιστότοπου, 

ημερομηνίας τουλάχιστον βάσει ώρας και τόπου.  
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 1.7 Εμπειρία Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εμπειρία σε αντίστοιχου μεγέθους έργα. Θα πρέπει να 

υποβληθεί με την προσφορά κατάλογος έργων, με κόστος και περιγραφή των εργασιών που 

εκτελέσθηκαν. Θα πρέπει να δραστηριοποιείται τουλάχιστον 3 έτη με συνολικό κύκλο 

εργασιών τουλάχιστον 300.000 Ευρώ για τα 3 τελευταία έτη. 

 

1.8 Παραδοτέα υπηρεσίας  

Αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε 

παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας, που 

θα συγκροτηθεί με Απόφαση του ΠΑ.ΠΕΛ. 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του θα υποβάλλει στο ,αρμόδιο όργανο που 

είναι υπεύθυνο από πλευράς ΠΑ.ΠΕΛ. εκθέσεις –παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα. Παραδοτέα Προθεσμία: 

Πρώτο Παραδοτέο : Σχεδιασμός κατασκευή νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου και δοκιμαστική 

έκδοση. 

Δεύτερο Παραδοτέο : Ολοκληρωμένη έκδοση του νέου δικτυακού τόπου-ιστότοπου θέση του 

σε λειτουργία. 

Τρίτο Παραδοτέο : Εκπαίδευση ,Τεκμηρίωση 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

Αντικείμενο/Εργασίες Απαίτηση Απάντηση/Σχόλια 

 Σχεδίαση (web design) του 

κεντρικού δικτυακού τόπου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 

Θα σχεδιασθεί μια αρχική 

πρόταση η οποία θα αναθεωρηθεί 

έως 2 φορές. Θα δημιουργηθούν 

τουλάχιστον 5 διαφορετικά views 

(διαφορετικές σελίδες-templates 

στο ίδιο design, για χρήση στις 

σελίδες του site). Απαιτείται 

responsive design (κινητά, tablet, 

desktops). Παραδίδονται ανοικτά 

αρχεία. 

ΝΑΙ  

 Εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση της 

τελευταίας παραγωγικής 

έκδοσης του συστήματος Drupal: 

Η παραμετροποίηση περιλαμβάνει 

ενδεικτικά: Multi-domain setup, 2-

γλωσσική υποστήριξη, φιλικά URL 

(RealURL), Fluid templating, 

ΝΑΙ  



17 
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διαχείριση και προβολή νέων, 

διαχείριση και προβολή 

εκδηλώσεων και προβολή 

ημερολογίου για τις εκδηλώσεις, 

δυνατότητα διαμοιρασμού νέων 

και ανακοινώσεων στα κοινωνικά 

δίκτυα, αναζήτηση, 

βελτιστοποίηση ταχύτητας και 

ασφάλειας της τελικής 

εγκατάστασης, χρήση https, 

παροχή κεντρικού RSS για τα 

νέα/ανακοινώσεις, ενσωμάτωση 

analytics. 

 Σχεδιασμός νέας δομής (sitemap) 

για το κεντρικό δικτυακό τόπο: 

Θα ανασχεδιασθεί η δομή του 

περιεχομένου ώστε να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

απαιτήσεις των διαφορετικών 

ομάδων χρηστών του 

Πανεπιστημίου, να είναι πιο άμεση 

και αποτελεσματική η εύρεση της 

πληροφορίας και η διάχυση των 

νέων του Πανεπιστημίου. 

ΝΑΙ  

 Προγραμματιστική 

ενσωμάτωση του νέου τελικού 

σχεδιασμού του κεντρικού 

δικτυακού τόπου στο σύστημα: 

Συγγραφή responsive & valid 

κώδικα html/js/css που υλοποιεί 

όλα τα views του τελικού design 

και ενσωμάτωση αυτών στο 

σύστημα, συμμόρφωση με τις 

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα 

του Περιεχομένου του Ιστού 

έκδοση 2.0  σε επίπεδο 

τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level 

AA), προτιμάται «ΑΑΑ» 

ΝΑΙ  

 Μετάπτωση της πληροφορίας 

στο νέο δικτυακό τόπο: 

Θα μεταφερθεί το περιεχόμενο 

από τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο 

στη δομή του νέου δικτυακού 

τόπου, το Πανεπιστήμιο θα 

δημιουργήσει νέο περιεχόμενο στις 

περιπτώσεις που δεν υφίσταται. Σε 

κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα 

προετοιμάσει πρότυπη φόρμα με 

ΝΑΙ  
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τον τίτλο κάθε σελίδας και τα 

χαρακτηριστικά της (όπως 

μέγιστο αριθμό χαρακτήρων ή 

τα βασικά σημεία που πρέπει να 

περιέχονται) στην οποία θα 

υποβάλει το Πανεπιστήμιο το 

περιεχόμενο που απαιτείται. 

 Εκπαίδευση  

 Με την ολοκλήρωση των 

προγραμματιστικών εργασιών: 

Εκπαίδευση (10 ώρες σε 3 άτομα) 

σε εργασίες διαχειριστή 

συστήματος. 

ΝΑΙ  

 ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:  

 6 μήνες από την λήξη του έργου 

που θα περιλαμβάνει και 

αναβάθμιση του συστήματος 

στην πιο πρόσφατη έκδοση 

Drupal CMS. 

ΝΑΙ  

   

 

[Ημερομηνία] 

[Σφραγίδα προσφέροντος] 

[Υπογραφή προσφέροντος/νομίμου εκπροσώπου] 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στη Στήλη «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι (τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις) για τις οποία θα πρέπει να δοθούν 

αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική  για  τον  προσφέροντα,  θεωρούμενη  ως  

απαράβατος  όρος  σύμφωνα  με  την  παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» 

σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος και επισυνάπτονται τα απαραίτητα σχετικά 

δικαιολογητικά των τεχνικών χαρακτηριστικών. 
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Παράρτημα ΙΙ -Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Υπόδειγμα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «…./………» 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% (€)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

Σχεδιασμός και 

Κατασκευή Νέου 

Δικτυακού Τόπου-

Ιστότοπου του 

Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

από  

…….. 

έως 

……….. 

19.354,84€    

 

 η οικονομική τους προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180 ) ημερών από την υποβολή της προσφοράς ήτοι έως 20-

06-2021 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 

Παρατηρήσεις: 

 Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνεται 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, στρογγυλοποιημένο σε 

δυο δεκαδικά ψηφία 

 Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ότι: η οικονομική τους προσφορά 

ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών από την υποβολή της προσφοράς ήτοι έως 20-06-2021 

 Προσφορά ή οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 
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