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1.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΔΕΠΑ έχει τη δυνατότητα να τηρεί Μητρώο Προμηθευτών, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί όποιος
προμηθευτής επιθυμεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες του
ισχύοντος Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΠΑ (αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της ΔΕΠΑ,
σύνδεσμος (link) “ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”.
Μητρώο Προμηθευτών τηρείται για επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών που ορίζονται με
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Προμηθευτών μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε στιγμή ένας
προμηθευτής, με βάση τα κριτήρια της Προκήρυξης που αφορά την κατηγορία του μητρώου.
Η διαχείριση του Μητρώου Προμηθευτών γίνεται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και
κανόνες προεπιλογής, που ορίζονται και δημοσιοποιούνται από την Εταιρεία και μπορούν να
αναπροσαρμόζονται όταν παρίσταται ανάγκη.
Η ΔΕΠΑ δύναται να προβαίνει στην επιλογή και ανάθεση συμβάσεων με Κλειστό Διαγωνισμό ή σε
Διαδικασία Ανάθεσης με Διαπραγμάτευση με το σύνολο ή υποσύνολο των προμηθευτών, που
περιλαμβάνονται στη σχετική κατηγορία του μητρώου, χωρίς να προσκαλεί άλλους προμηθευτές.
Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, η ΔΕΠΑ με την παρούσα προσκαλεί φυσικά και νομικά
πρόσωπα για την δημιουργία Εξειδικευμένου Μητρώου:
(A)

Προμηθευτών :
1. hardware, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού (ενδεικτικά):
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, κεντρικοί εξυπηρετητές
(servers), συστήματα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και διαχείρισης εφεδρικών
αντιγράφων, αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός
εξοπλισμός.
2. έτοιμου λογισμικού
3. αναλώσιμων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων

(Β)

Παρόχων :
4. υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού και
λογισμικού (ενδεικτικά):
Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών
συστημάτων.
Επισκευή, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση hardware, συστημάτων
αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Υποστήριξη χρηστών και λειτουργίας πληροφοριακής υποδομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για όσα αντικείμενα τους
ενδιαφέρουν ή μόνο για ένα ή και για το σύνολο αυτών (Συνολικά 4), σημειώνοντας το αντίστοιχο
πεδίο του συνημμένου στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (Αίτηση).
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Οι ανωτέρω προμηθευτές /πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους να συμβληθούν με τη ΔΕΠΑ, θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής αναδόχων
για συμβάσεις οικονομικού αντικειμένου κατώτερου των εκάστοτε ισχυόντων ορίων της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ.
Η ισχύς της παρούσας πρόσκλησης είναι από την 28η/04/2018, ημερομηνία ανάρτησης στον
ιστότοπο της ΔΕΠΑ www.depa.gr. έως την 31η /05/2018 και ώρα 14:00
2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ENTAΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Για την ένταξη στο Μητρώο οι υποψήφιοι υποβάλλουν διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mitroodepa@depa.gr , τα εξής έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. άρθρο 4.2 κατωτέρω):
i.
Αίτηση Εγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) με συνημμένα υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής της παραγράφου 4.2 της παρούσης, κατά περίπτωση σύμφωνα με τη
νομική τους μορφή, για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.
ii.
Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) του Ν. 1599/1986 σχετικά με την προσωπική
κατάσταση του ενδιαφερομένου φυσικού/νομικού προσώπου.
Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί έως την 31η /05/2018 και ώρα 14:00 θα εξετασθούν από την
Επιτροπή, οπότε θα συνταχθεί πρακτικό σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Εν συνεχεία,
σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την ανάρτηση του κατά τα ανωτέρω
δημιουργηθέντος μητρώου στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ, οι οποίες θα ελέγχονται με βάση τα
αιτούμενα της παρούσας, όπως εκάστοτε θα ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
συμμετοχής, και αναλόγως θα ενημερώνεται ο κατάλογος προμηθευτών για κάθε μία ομάδα
αντικειμένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας εγγράφως με Φαξ στη ΔΕΠΑ (210 27 51 731) υπόψη : Επιτροπής Αξιολόγησης Μητρώου ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: procurement@depa.gr.
3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η Επιτροπή αξιολόγησης της ΔΕΠΑ παραλαμβάνει τις αιτήσεις συμμετοχής, τις οποίες εξετάζει και
αξιολογεί με βάση τα κριτήρια συμμετοχής του παρόντος και εν τέλει εισηγείται στο αρμόδιο
όργανο την έγκριση του καταρτισθησόμενου Μητρώου με τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί, η
ισχύς του οποίου θα είναι διετής.
Μετά την έγκριση θα εκδίδεται Βεβαίωση Εγγραφής και θα αποστέλλεται στους εγκεκριμένους
αιτούντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
H ΔΕΠΑ προκειμένου να διασφαλίσει την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα προβαίνει σε
απροειδοποίητη, δειγματοληπτική ή καθολική επαναξιολόγηση των μελών του Μητρώου καθώς και
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που θα υποβληθούν στη ΔΕΠΑ, θα τύχουν πλήρους
εμπιστευτικότητας, δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν στο αρχείο της
αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
όπου είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
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Η ΔΕΠΑ, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.
4.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση έχουν νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά που:
1. είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
2. είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή
3. είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε. οι οποίες
επιτρέπουν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα, ή έχουν συσταθεί με τη
νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει
συμφωνία με την Ε.Ε. η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στη Πρόσκληση:
1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.
2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
3. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
4. Όσοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα
Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Ο αποκλεισμός από το Μητρώο για τις παραπάνω περιπτώσεις, αφορά σε κάθε περίπτωση
ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας και τους:
▪ Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
▪ Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
▪ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.
▪ Νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
5. Όσοι έχουν καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το
οποίο η ΔΕΠΑ δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
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6. Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση ή έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία πτώχευσης,
εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
7. Όσα νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
4.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο της ΔΕΠΑ (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά
και αλλοδαπά) οφείλουν να καταθέσουν σε ψηφιακή μορφή:
Α. Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών εξοπλισμού πληροφορικής, υπόδειγμα της
οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Υποχρεωτικά μαζί με τη συνημμένη στο παρόν ανωτέρω Αίτηση, θα επισυναφθούν σε ψηφιακή
μορφή, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής σύμφωνα με τη νομική τους
μορφή :
(α) Νομιμοποιητικά στοιχεία, Καταστατικό, Εκπροσώπηση.
(β) Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου
φυσικού / νομικού προσώπου (άρθρο 75 του ν.4412/2016).
Ενδεικτικά:
▪ Βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
▪ προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερoμένων υπηρεσιών/υποδομών/προϊόντων
πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)
▪ το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κλπ)
▪ την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας

και

(γ) Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου
φυσικού / νομικού προσώπου.
Ενδεικτικά:
▪ φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
▪ το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος
▪ αντίγραφα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών
Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου
φυσικού/νομικού προσώπου, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται και αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας και τους:
▪ Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
▪ Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
▪ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.
▪ Νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο
προμηθευτών hardware, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού, έτοιμου λογισμικού,
αναλώσιμων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων και
παρόχων υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού και
λογισμικού
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς :ΔΕΠΑ ΑΕ
Δ/νση Προμηθειών
Μαρίνου Αντύπα 92
141 21 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ. : 210 27 01 117/118/119
Φαξ : 210 27 51 731

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο *

(A) Προμηθευτών :
1.

hardware, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού

(ενδεικτικά):
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, κεντρικοί εξυπηρετητές (servers),
συστήματα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και διαχείρισης εφεδρικών αντιγράφων,
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.
2.

έτοιμου λογισμικού

3.

αναλώσιμων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων

ή/και

(Β) Παρόχων :
4. υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού
(ενδεικτικά):
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-Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών
συστημάτων.
-Επισκευή, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση hardware, συστημάτων αυτοματισμού
γραφείου, περιφερειακών, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
-Υποστήριξη χρηστών και λειτουργίας πληροφοριακής υποδομής
που δημιουργεί και διατηρεί η ΔΕΠΑ ΑΕ.

Δραστηριοποιούμαι** ...................................................

Επισυνάπτονται (τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 4.2 της Πρόσκλησης):

Υπογραφή

Σφραγίδα

*Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για όσα αντικείμενα τους ενδιαφέρουν ή
μόνο για ένα ή και για το σύνολο αυτών σημειώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι.
**Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι συναφές με
το αντικείμενο των συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΕΠΑ ΑΕ

Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ.1 του ν. 4412/2016.
2. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 περ. α και β
του ν. 4412/2016.
3. .Η εταιρεία ……………………………….δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή σε συμβιβασμό με πιστωτές ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης, ειδικής
εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια κατάσταση κλπ.

(4)
Ημερομηνία:

2018
Ο Δηλών

(Υπογραφή)
Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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