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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 
   Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος 
Τηλέφωνο: 213 212 9764  
e-mail:              dimitrios.georgopoulos@aead.gr 
                            

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΑΔΑΜ:  
 

 
Αθήνα, 31.03.2022  
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 8752 
 
 
Προς (μέσω ηλ. ταχυδρομείου): 

    Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τριετή ανανέωση των αδειών χρήσης 

του λογισμικού των συσκευών Τοίχους Προστασίας (Firewall) της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας»  
 

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την 

τριετή ανανέωση των αδειών χρήσης του λογισμικού των συσκευών Τοίχους Προστασίας 

(Firewall) Watchguard της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1.  

α/α Περιγραφή υπηρεσίας  Ποσότητα αδειών 
Σειριακοί αριθμοί 
(S/N) συσκευών 

Ημερομηνία 
λήξης 

υφιστάμενων 
αδειών 

1 

Watchguard Τ80 

BASIC SECURITY SUITE  

RENEWAL 

2 
C038034D7C45D 

C0380367BD318 
28/04/2022 

2 

Watchguard Τ20 

BASIC SECURITY SUITE  

RENEWAL 

6 

D0260694D309F 

D0260606B50CE 

D026055BED7B8 

D02606945145F 

D02605D727A8E 

D0260641DA30D 

28/04/2022 

3 

Watchguard M270 

BASIC SECURITY SUITE  

RENEWAL 

1 8014085F1BCBA 28/04/2022 
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Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατατάσσεται στον 
ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Προμηθειών (CPV): 

72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού». 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς: 

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promitheies@aead.gr μέχρι την Παρασκευή, 08-04-2022 και ώρα 15:00.  

Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, για το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

Περιεχόμενο της προσφοράς: 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού προσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Α’ της παρούσας. Οι τιμές δίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων. 

2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική 

δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα 

του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

 

Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

2. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 

3. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

4. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

 

Προϋπολογισμός: 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο 

ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00€) πλέον  Φ.Π.Α. 24%. 

mailto:promitheies@aead.gr
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Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 

2022 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και 

επισκευών» του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. οικ. 

8000/23.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ0Μ46ΜΙ0Φ-ΚΘΡ & ΑΔΑΜ: 22REQ010257560) απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης.   

 

Κριτήριο ανάθεσης: 

Κριτήριο για την ανάθεση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή) πλέον Φ.Π.Α. 

 

Δικαιολογητικά ανάθεσης: 

Για την έκδοση της απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει, με ειδική 

πρόσκληση, τον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης), να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντα ή στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του φορέα, 

καθώς και οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το οποίο γίνεται δεκτό εφόσον έχει 

εκδοθεί εντός τριών μηνών από την υποβολή του.  Εναλλακτικά, ως απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον προσφέροντα 

ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τον/τους  νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του. 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

ειδικής πρόσκλησης της παρούσας παραγράφου. 

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

της. 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης (στην περίπτωση νομικού προσώπου): 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών της, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
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αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

 

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται τριετής, αρχομένης από την 28η Απριλίου 

2022.  

 

Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης: 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ., ως η καθ’ ύλην 

αρμόδια υπηρεσία. Η εν λόγω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

Παραλαβή συμβατικού αντικείμενου: 

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου (τριετής ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού) 

θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 

του Ν. 4412/2016, μετά την επιτυχή ανανέωση όλων των αδειών χρήσης για χρονική 

διάρκεια τριών ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συμβατικού 

αντικειμένου από την επιτροπή της αναθέτουσας αρχής είναι η προηγούμενη χορήγηση 

βεβαίωσης από τη διοικούσα υπηρεσία της σύμβασης (Δ/νση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης) για την ανανέωση των αδειών. 

 

Πληρωμή: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από 

την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε 

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

έλεγχο για την πληρωμή.  

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, 

Ν. 4013/2011). 

• Κράτηση 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 36 παρ. 

6, Ν. 4412/2016),  
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• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3, Ν. 

4412/2016). 

• Επί των ανωτέρω κρατήσεων υπολογίζεται το εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου (3%) και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%). 

• Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  

Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο 

υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 8% για την παροχή υπηρεσιών, που αποτελεί 

και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2, του 

άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ́) όπως ισχύει. 

 

 

Δημοσιότητα: 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην ενότητα προκηρύξεις: 

https://aead.gr/prokirixeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 
   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 

https://aead.gr/prokirixeis
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
της με αριθ. πρωτ. οικ. 8752/31-03-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την τριετή 

ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού συσκευών Firewall Watchguard της ΕΑΔ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία προσφέροντα:  

Επωνυμία …………………………………….   Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 
παρούσας πρόσκλησης. 

α/α Περιγραφή υπηρεσίας  
Σειριακοί αριθμοί 
(S/N) συσκευών 

Ημερομηνία 
λήξης 

υφιστάμενων 
αδειών 

Προσφερόμενη 
τιμή πλέον 

Φ.Π.Α. για την 
τριετή 

ανανέωση ανά 
άδεια χρήσης  

Ποσότητα 
αδειών 
χρήσης 

Συνολική 
προσφερόμενη 

τιμή πλέον 
Φ.Π.Α. για 

τριετή 
ανανέωση 

1 

Watchguard Τ80 

BASIC SECURITY SUITE  

RENEWAL 

C038034D7C45D 

C0380367BD318 
28/04/2022 

 

2 

 

2 

Watchguard Τ20 

BASIC SECURITY SUITE  

RENEWAL 

D0260694D309F 

D0260606B50CE 

D026055BED7B8 

D02606945145F 

D02605D727A8E 

D0260641DA30D 

28/04/2022 

 

6 

 

3 

Watchguard M270 

BASIC SECURITY SUITE  

RENEWAL 

8014085F1BCBA 28/04/2022 

 

1 

 

Συνολική αξία πλέον Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η 
εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 




