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ANAPTHTEA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΥΑΗ

ΘΕΜΑ: «Παροχό Τπηρεςιών για την Διενϋργεια Διημερύδασ Δημοςιότητασ των

Ευρωπαώκών Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ τησ δημοςιονομικόσ περιόδου 2014 - 2020»
Έχοντασ υπόψη τισ διατϊξεισ:
 Σο Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ»,
όπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σο Ν. 4412/2016(ΥΕΚ Α'147/08-08-2016 ) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και
Τπηρεςιών» .
 Σο Ν. 2800/2000 (ΥΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου
Δημοςύασ Σϊξησ, ςύςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ».
 Σο Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α'61/31-03-2011) «ύςταςη γραφεύου αντιμετώπιςησ
περιςτατικών αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
 Σο Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α'73/24-03-2014) «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ,
του Πυροςβεςτικού ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ,
αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και
ρύθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του
Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σο Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) “Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ Αςύλου, Αρχόσ
Προςφύγων, Τπηρεςύασ Πρώτησ Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ ςύςταςη Γενικόσ
Γραμματεύασ Τποδοχόσ, προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ
Οδηγύασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου «ςχετικϊ με τισ
κοινϋσ διαδικαςύεσ για τη χορόγηςη και ανϊκληςη του καθεςτώτοσ διεθνούσ προςταςύασ
(αναδιατύπωςη)»(L 180/29.60.2013), διατϊξεισ για την εργαςύα δικαιούχων διεθνούσ
προςταςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”, και ειδικότερα τα ϊρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και
82
 Σο Π.Δ. 184/2009 (ΥΕΚ Α'213/07-10-2009) «ύςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ του
Πολύτη και καθοριςμόσ αρμοδιοτότων του», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σο Π.Δ. 113/2010 (ΥΕΚ Α'194/22-11-2010) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ
διατϊκτεσ», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σο Π.Δ. 82/2011 (ΥΕΚ Α' 198/09-09-2011) «Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (ϊρθρο 3 Ν. 3938/2011)».
 Σο ϊρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 (ΥΕΚ Α' 141/21-06-2012) «Ίδρυςη και μετονομαςύα
Τπουργεύων, μεταφορϊ και κατϊργηςη υπηρεςιών».
 Σο Π.Δ. 178/2014 (ΥΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ
Αςτυνομύασ».
 Σο Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ Α'20/27-01-2015) «ύςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων,
μεταφορϊ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων».
 Σην υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΥΕΚ Β'/2828/05-11-2013) από 31-10-2013 Τπουργικό
Απόφαςη «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργού Προςταςύασ του Πολύτη Ευρωπαώκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων», όπωσ ιςχύει.
 Σην υπ' αριθ. 2694 από 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου
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Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου
Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”.
Σην υπ' αριθ. 26 από 12-01-2016 (ΥΕΚ Β' 93) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών
και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”.
Σην υπ' αριθ. 183 από 11-02-2016 (ΥΕΚ Β' 385) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών
και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”.
Σην υπ' αριθ. 2514 από 07-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2161) κοινό Τπουργικό Απόφαςη, “ύςτημα
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ (AMIF) και
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ISF) για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 ”.
Σην υπ’ αριθ. ΣΑΜΕ/30/9-ζ’ από 17-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό
Βοόθεια» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
2014-2020, όπωσ τροποποιόθηκε με την υπ΄αριθμ ΣΑΜΕ/30/9-ιθ΄από 08/11/2016
Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια».
Σην υπ’ αριθ. ISF-P/1-ι’ από 24-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό
Βοόθεια» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/
Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ 2014-2020, όπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθ. ISFP/1-κδ΄ από 04-11-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια».
Σην υπ’ αριθ. ISF-Β/5-θ’ από 26-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ Δρϊςησ «Σεχνικό
Βοόθεια του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα και θεωρόςεισ» ςτο Εθνικό
Πρόγραμμα του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ 2014-2020, όπωσ τροποποιόθηκε με την
υπ’ αριθ. ISF-B/5-ιςτ΄ από 31/10/2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό
Βοόθεια».
Σην υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ Β' 1880) κοινό Τπουργικό
Απόφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ
του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.
Σην υπ’ αριθ. 131702 από 17/12/2015 Απόφαςη Τφυπ. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και
Σουριςμού.
Σην υπ’ αριθ. 33422 από 28/03/2016 Απόφαςη Τφυπ. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και
Σουριςμού.
Σην υπ' αριθ. 8000/20/74/15 από 26-01-2017 Απόφαςη κ. Διευθυντό Τ.Δ.Ε.Α.Π. επύ
ταυτϊριθμου ειςηγητικού ςημειώματοσ.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
υνοπτικό Διαγωνιςμό, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, από οικονομικό
ϊποψη, προςφορϊ ςε ευρώ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ, για την επιλογό
αναδόχου για το ϋργο: «Παροχό Τπηρεςιών για την Διενϋργεια Διημερύδασ Δημοςιότητασ
των Ευρωπαώκών Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ τησ δημοςιονομικόσ περιόδου 2014- 2020».
Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα χιλιϊδων
ευρώ (60.000,00€) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), και ςυμπεριλαμβανόμενων νόμιμων
κρατόςεων ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ
(74.400,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και λοιπών κρατόςεων.
Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να υποβϊλλουν προςφορϋσ, ςύμφωνα με
τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα διενϋργειασ του
διαγωνιςμού που εύναι ςτισ 13/02/2017, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 10.00 π.μ., ςτον 1° όροφο
του κτιρύου τησ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
επύ τησ οδού Λ. Μεςογεύων 96 ςτην Αθόνα.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβϊλουν την προςφορϊ τουσ, καταθϋτοντασ την αυτοπροςώπωσ ό με
ειδικϊ προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπό τουσ, ςτην ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ) ό αποςτϋλλοντασ
την ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ό Courier ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη. την περύπτωςη τησ
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών & Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων,
ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακϋλων προςφορϊσ που θα
αποςταλούν, καθόςον δεν λαμβϊνεται υπόψη η ημερομηνύα κατϊθεςησ ςτο ταχυδρομεύο αλλϊ η
ϋγκαιρη, ϋωσ την ανωτϋρω ημερομηνύα και ώρα, παραλαβό τησ προςφορϊσ.
Προςφορϋσ που κατατύθενται ό καταφθϊνουν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, εύναι
εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται.
Πληροφορύεσ για το διαγωνιςμό θα δύδονται από τον Αρχιφύλακα ΣΙΡΚΙΝΙΔΗ Πϋτρο, τηλ.: 210
7471234, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό ώρεσ 09:00' ϋωσ 14:00'.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ..................... ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ..................... ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ…………………………ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ
ΣΑΞΙΑΡΦΟ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαγωνιςμόσ

υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρώ

Αντικεύμενο

«Παροχό

Σόποσ παρϊδοςησ

ΤΠΗΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Μεςογεύων 96,
Αθόνα, 1οσ όροφοσ)

Φρόνοσ Τλοπούηςησ του ϋργου

Από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ μϋχρι την 15η
Απριλύου 2017.

Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη

Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου
ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα χιλιϊδων
ευρώ 60.000,00 πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ
(24%),
και
ςυμπεριλαμβανομϋνων
νόμιμων
κρατόςεων ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα
τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.4000,00
€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και λοιπών
κρατόςεων.
Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ 100% από
κοινοτικούσ πόρουσ.
Ειδικότερα θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/2
και ςυγκεκριμϋνα των ϋργων με τουσ κϊτωθι
κωδικούσ:
Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια του
Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και
Ένταξησ», όςο αφορϊ το αντύςτοιχο Σαμεύο
Β)2016Ε05020003 με τύτλο « Σαμεύο Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ- Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ύνορα &
Θεωρόςεισ» και

Προώπολογιςμόσ που βαρύνει

Τπηρεςιών για την Διενϋργεια
Διημερύδασ Δημοςιότητασ των Ευρωπαώκών
Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ τησ δημοςιονομικόσ
περιόδου 2014- 2020»

Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο « Σαμεύο
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ- Σεχνικό Βοόθεια /
Σομϋασ Αςτυνομικό υνεργαςύα ».
Διϊρκεια ιςχύοσ προςφορών

Εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ από την ημϋρα
τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που περιϋχονται ςτην παρούςα Διακόρυξη
και ςύμφωνα με την αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του ϋργου και τα παρακϊτω ϊρθρα, ωσ
ακολούθωσ:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΜΕΡΟ Α:

1

Αναθϋτουςα Αρχό

Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.)/Τπουργεύου Εςωτερικών

και

Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων

Η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.)
ιδρύθηκε με το ϊρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ύςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ
Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ”. Με το
ϊρθρο 77 του Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό, ανϋλαβε την ϊςκηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για μϋροσ του προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και
Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020».
Η διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ ορύςτηκε με την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ
Β' 1880) κοινό υπουργικό απόφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.
Ακολούθωσ η Τπηρεςύα μασ διαρθρώθηκε ςτα παρακϊτω τμόματα.








Σμόμα Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ − Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ
Σμόμα Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ − Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ
Σμόμα Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και Πιςτοπούηςησ του Ευρωπαώκού
Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ & Σομϋασ ύνορα και
Θεωρόςεισ)»
Σμόμα Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου,
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Σμόμα Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και Πιςτοπούηςησ του Ευρωπαώκού
Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Σμόμα υντονιςμού και Τποςτόριξησ

Αρμοδιότητα τησ εν λόγω Τπηρεςύασ αποτελεύ ο χειριςμόσ και η αξιοπούηςη των ευρωπαώκών
προγραμμϊτων που αφορούν χρηματοδοτούμενεσ επιχειρηςιακϋσ και αναπτυξιακϋσ δρϊςεισ του
Τπουργεύου και το ςυντονιςμό των ςυναρμόδιων Τπηρεςιών για την υλοπούηςη των δρϊςεων
αυτών.

2 Αντικεύμενο
Σο αντικεύμενο του Έργου αφορϊ ςτην Παροχό Τπηρεςιών για την οργϊνωςη ενημερωτικόσ
διημερύδασ τησ ΤΔΕΑΠ για το Έργο τησ και το νϋο πλαύςιο Διαχεύριςησ Πρϊξεων.
κοπόσ τησ διημερύδασ που θα διενεργηθεύ το δεύτερο δεκαπενθόμερο του Μαρτύου του 2017
με ενδεικτικϋσ ημερομηνύεσ 27 και 28 Μαρτύου του 2017, αποτελεύ η ενημϋρωςη τησ κοινόσ
γνώμησ και των εμπλεκόμενων μερών, για το ςυνολικό ϋργο τησ Τπηρεςύασ μασ και των
προκλόςεων που δημιουργούνται ςτο πλαύςιο τησ νϋασ Προγραμματικόσ Περιόδου, με παρϊλληλη
παρουςύαςη του νϋου πλαιςύου διαχεύριςησ ςτα εμπλεκόμενα ςτελϋχη τόςο τησ Τπηρεςύασ όςο και
δυνητικών Δικαιούχων. ε κϊθε περύπτωςη, η ακριβόσ ημερομηνύα διενϋργειασ τησ διημερύδασ θα
5
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καθοριςτεύ αποκλειςτικϊ από την αναθϋτουςα αρχό, κατϊ το ςτϊδιο υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ με
τον ανϊδοχο.

Σο αντικεύμενο του Έργου του Δυνητικού Δικαιούχου προςδιορύζεται από τισ ενότητεσ υπηρεςιών,
οι οπούεσ θα παραςχεθούν:
1. Πριν από τη Διενέργεια τησ Διημερίδασ και θα αφορούν ςτην κατϊλληλη οργϊνωςη
αυτόσ και την εξαςφϊλιςη όλων των απαραύτητων μϋςων για την επιτυχό υλοπούηςη
αυτόσ.
2. Κατά τη διάρκεια τησ Διημερίδασ και θα αφορούν ςτην επιτυχό υλοπούηςη τησ
διημερύδασ και την ϊρτια οργϊνωςη αυτόσ, με τρόπο ώςτε να μεγιςτοποιηθεύ το γνωςτικό
και επικοινωνιακό όφελοσ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ.
3. Μετά από τη Διενέργεια τησ Διημερίδασ και θα αφορούν ςε ενϋργειεσ εμβϊθυνςησ του
γνωςτικού και επικοινωνιακού αποτελϋςματοσ από τη διενϋργεια αυτόσ.
Αναλυτικϊ οι υπηρεςύεσ που θα παραςχεθούν από τον Ανϊδοχο, εξειδικεύονται ςτη ςυνϋχεια:

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΟΤ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ειδικότερα, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ Ενότητασ Τπηρεςιών ο Ανϊδοχοσ θα παρϋχει κατ’
ελϊχιςτον τισ ακόλουθεσ υπηρεςύεσ:
1. Διϊθεςη κατϊλληλου χώρου (αύθουςα ξενοδοχεύου 5 αςτϋρων) για 2 ςυνολικϊ ημϋρεσ και
ςύμφωνα με το πρόγραμμα τησ διημερύδασ. Η χωρητικότητα τησ αύθουςασ τη μεν πρώτη
ημϋρα θα ανϋρχεται κατ’ ελϊχιςτο ςτισ 170 θϋςεισ καθόμενων και τη δεύτερη κατ’
ελϊχιςτο ςτισ 120 θϋςεισ, ςύμφωνα με τρόπο ώςτε να υποβοηθηθεύ η παροχό
εξειδικευμϋνων γνώςεων προσ τα εμπλεκόμενα ςτελϋχη / παρευριςκόμενουσ.
2. Κατϊρτιςη λύςτασ προςκεκλημϋνων, η οπούα θα διαμορφωθεύ βϊςει των οριζόμενων από
την ΤΔΕΑΠ ατόμων καθώσ και των προτεινόμενων από τον Ανϊδοχο (κατόπιν ϋγκριςησ
τουσ από την ΤΔΕΑΠ).
3. Επιλογό - εξαςφϊλιςη παρουςύασ ειςηγητών (ςε ςυνεργαςύα με την ΤΔΕΑΠ).
4. Προετοιμαςύα 16ςϋλιδου ϋνθετου με παρϊθεςη του Έργου τησ Τπηρεςύασ και των
προκλόςεων αυτόσ και αναπαραγωγό ςε 300 αντύτυπα.
5. Δημιουργύα ηλεκτρονικού καταλόγου τελικών ςυμμετεχόντων – προςκεκλημϋνων, η οπούα
θα περιλαμβϊνει ςτοιχεύα επικοινωνύασ και χαρακτηριςτικϊ ςυμμετεχόντων προςκεκλημϋνων (φυςικϊ, νομικϊ, δραςτηριότητα).
6. ύνταξη, εκτύπωςη και αποςτολό κατ’ ελϊχιςτο 300 προςκλόςεων ( ενδεικτικό Μϋγεθοσ
24X17cm, χαρτύ 300 gr velvet, τετραχρωμύα).
7. ύνταξη και αποςτολό ηλεκτρονικών προςκλόςεων.
8. Μϋριμνα για την ανϊπτυξη των τευχών ειςηγόςεων των ομιλητών.
9. Μϋριμνα για την ανϊπτυξη του υλικού παρουςύαςησ (power point) των ομιλητών.
10.Δημιουργύα υλικού τεκμηρύωςησ, όπωσ φωτογραφύεσ, βύντεο, αναλυτικό αναφορϊ
πεπραγμϋνων κλπ, τα οπούα και θα παραδοθούν ςτην Τπηρεςύα.
11.ύνταξη και εκτύπωςη 300 προγραμμϊτων (Μϋγεθοσ Α4, χαρτύ 300 gr velvet,
τετραχρωμύα).
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12.Αγορϊ και λογοτύπηςη 300 ςυνεδριακών Α4 Folders με ρϊχη 55,8 X 0,35 ανοιχτό, 23 X
30,5 κλειςτό, χαρτύ 340γρ, εκτύπωςη τετρϊχρωμη α & β όψη, ματ πλαςτικοπούηςη.
13.Αγορϊ και λογοτύπηςη 400 ςτυλό και 400 usb stick 3.00, 8GB.
14.Αγορϊ και λογοτύπηςη 400 ςημειωματϊριων (notebook).
15.Αγορϊ και λογοτύπηςη 60 δερμϊτινων ςυνεδριακών Α4 Folders
16.χεδιαςμόσ - δημιουργύα 2 banner 0,80m X 2m και roll up, μηχανιςμόσ ςτόριξησ και
εκτύπωςη ςε μουςαμϊ, το οπούο θα τοποθετηθεύ ςτον χώρο διεξαγωγόσ τησ διημερύδασ
(αριθμόσ banner 2).
17.Δημιουργύα και παραγωγό Πλϊτησ (back drop panel) μεγϋθουσ 5m X 1.5m που θα
διακοςμεύ το χώρο πύςω από το panel τησ αύθουςασ (αριθμόσ panel 1).
18.Διαφημιςτικό δύςτηλη καταχώρηςη ςε μορφό μακϋτασ ςε 1 εφημερύδα πανελλαδικόσ
εμβϋλειασ, η οπούα θα δημοςιευθεύ πριν από την διενϋργεια τησ διημερύδασ.
19.ύνταξη και Δημοςύευςη ενόσ (1) δελτύου τύπου (press release), πριν την υλοπούηςη τησ
διημερύδασ
20.Δημιουργύα και προβολό ενημερωτικών (banner) ςε ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ και
κοινωνικόσ δικτύωςησ.
21.Αφύςα (Αφύςα Διαςτϊςεων 1,10m X 0,70m, αριθμόσ τεμαχύων 20, χαρτύ 170gr
ιλουςτραςιόν ό βϋλβετ, τετραχρωμύα)
22.Αναμνηςτικϊ 300 power Banks (ηλεκτρονικού φορητού φορτιςτϋσ) με το λογότυπο τησ
υπηρεςύασ τησ.
23.Δημιουργύα απολογιςτικού Εγγρϊφου βαθμολόγηςησ για τησ προςκεκλημϋνουσ όπου θα
βαθμολογούν την ποιότητα των υπηρεςιών και τησ Διημερύδασ.
24. Προμόθεια δύο (2) ςταντ πλεξιγκλϊσ τεςςϊρων ραφιών για ϋντυπα τησ υπηρεςύασ μασ τα
οπούα μετϊ το πϋρασ τησ διημερύδασ θα παραδοθούν ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
25.Προμόθεια 800 επαγγελματικών καρτών τησ Τπηρεςύασ τησ.

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ειδικότερα, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ Ενότητασ Τπηρεςιών ο Ανϊδοχοσ θα παρϊςχει κατ’
ελϊχιςτον τισ ακόλουθεσ υπηρεςύεσ:
1. Διϊθεςη (και για τισ δύο ημϋρεσ) τριών (3) ςτελεχών για την παροχό υπηρεςιών υποδοχόσ
και γραμματειακόσ υποςτόριξησ
2. Κατϊρτιςη λύςτασ παρευριςκομϋνων ςτην Διημερύδα με υπογραφϋσ
3. Διϊθεςη - χρόςη Η/Τ και προτζϋκτορα.
4. Ηχητικό κϊλυψη
5. Βιντεοςκόπηςη και φωτογρϊφιςη τησ διημερύδασ
6. Τπηρεςύα τροφοδοςύασ (Catering) και για τισ δύο (2) ημϋρεσ του υνεδρύου. Προβλϋπεται η
παροχό καφϋ κατϊ την εγγραφό των ςυνϋδρων την πρώτη ημϋρα και κατϊ την ϋναρξη των
εργαςιών τησ δεύτερησ ημϋρασ, καθώσ και ϋνα (1) διϊλειμμα καφϋ ανϊ ημϋρα. Επύςησ
προβλϋπεται η παροχό δύο (2) όρθιων γευμϊτων τύπου μπουφϋ, ότοι ϋνα (1) κϊθε ημϋρα.
Η τελικό επιλογό του μενού θα γύνει από την Αναθϋτουςα Αρχό, κατόπιν κατϊθεςησ
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εναλλακτικών προτϊςεων τόςο για τα διαλεύμματα καφϋ όςο και για τα γεύματα τύπου
μπουφϋ από τον Ανϊδοχο.
7. Γεύμα Επιςόμων, παρϊθεςη γεύματοσ επιςόμων προςκεκλημϋνων για τουλϊχιςτον 15
ϊτομα ςε παρακεύμενο χώρο τησ αύθουςασ διεξαγωγόσ τησ Διημερύδασ.
8. ύςτημα ενδοεπικοινωνύασ μεταξύ των διενεργών την Διημερύδα και για λόγουσ
αςφϊλειασ.

ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ειδικότερα, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ Ενότητασ Τπηρεςιών ο Ανϊδοχοσ θα παρϊςχει κατ’
ελϊχιςτον τησ εξόσ υπηρεςύεσ:
1. Απολογιςτικό Έκθεςη αναφορϊσ των πεπραγμϋνων κατϊ την διενϋργεια τησ διημερύδασ.
2. ύνταξη και Δημοςύευςη Δελτύου Σύπου (press release) Απολογιςτικόσ Πληροφόρηςησ
3. ύνταξη Πρακτικών Διημερύδασ
4. ύνταξη και αποςτολό ηλεκτρονικών ευχαριςτόριων επιςτολών ςτουσ παρευριςκόμενουσ
ςτην Διημερύδα

Σα παραδοτϋα που θα υποβϊλλει ο Ανϊδοχοσ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια:
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
Πριν από τη Διενϋργεια τησ Διημερύδασ
1. Οριςτικό Λύςτα προςκεκλημϋνων
2. Οριςτικό Λύςτα ειςηγητών
3. 16ςϋλιδο ϋντυπο ςε 300 αντύτυπα
4. Οριςτικόσ ηλεκτρονικόσ κατϊλογοσ ςυμμετεχόντων
– προςκεκλημϋνων
5. Σριακόςιεσ (300) ϋντυπεσ προςκλόςεισ
6. Ηλεκτρονικϋσ προςκλόςεισ
7. Σεύχη ειςηγόςεων ομιλητών
8. Τλικό παρουςύαςησ (Power point) και υλικού
τεκμηρύωςησ (φωτογραφύεσ, βύντεο, αναλυτικό
αναφορϊ πεπραγμϋνων κλπ) των ομιλητών
9. Σριακόςια (300) προγρϊμματα Διημερύδασ
10. Σετρακόςια (400) Folders (ςτα οπούα θα
εμπεριϋχονται 400 ςτυλό, 400 μπλοκ ςημειώςεων
Α4 10 ςελύδων και τα ανωτϋρω 300 προγρϊμματα)
11. 400 usb 3.0 8GB
12. Εξόντα (60) Folders A4 δερμϊτινα
13. Δύο (2) banner με μηχανιςμό ςτόριξησ εκτυπωμϋνα
ςε μουςαμϊ
14. Μύα (1) Πλϊτη (back drop panel)
15. Εύκοςι (20) αφύςεσ
16. Μύα (1) Διαφημιςτικό δύςτηλη καταχώρηςη ςε
μορφό μακϋτασ ςε 1 εφημερύδα πανελλαδικόσ
εμβϋλειασ
17. Ένα (1) δελτύου τύπου (press release),
18. Ενημερωτικϊ (banner) ςε ηλεκτρονικϊ μϋςα
ενημϋρωςησ και κοινωνικόσ δικτύωςησ
19. Σριακόςια (300) Power Banks (ηλεκτρονικού
φορτιςτϋσ)
20. Οχτακόςιεσ (800) Επαγγελματικϋσ κϊρτεσ
21. Δύο (2) ςταντ πλεξιγκλϊσ τεςςϊρων ραφιών
Κατϊ τη Διενϋργεια τησ Διημερύδασ

ΦΡΟΝΟΠΑΡΑΔΟΗ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ

05 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
05 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
05 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
05 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
05 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
03 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
03 ημϋρεσ πριν την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
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1. Λύςτα παρευριςκομϋνων
ςτην Διημερύδα με
υπογραφϋσ
Μετϊ τη Διενϋργεια τησ Διημερύδασ
1. Απολογιςτικό Έκθεςη αναφορϊσ των πεπραγμϋνων
κατϊ την διενϋργεια τησ διημερύδασ
2. Πρακτικϊ Διημερύδασ
3. Ένα (1) Δελτύο Σύπου (press release) Απολογιςτικόσ
Πληροφόρηςησ
4. Ηλεκτρονικϋσ ευχαριςτόριεσ επιςτολϋσ προσ
παρευριςκόμενουσ ςτην Διημερύδα
5. Τλικό Βιντεοςκόπηςησ και φωτογρϊφιςησ τησ
διημερύδασ
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Κατϊ την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ μετϊ την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
05 ημϋρεσ μετϊ την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
03 ημϋρεσ μετϊ την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
05 ημϋρεσ μετϊ την διενϋργεια τησ Διημερύδασ
10 ημϋρεσ μετϊ την διενϋργεια τησ Διημερύδασ

3 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ
1. το Διαγωνιςμό μπορούν να ςυμμετϊςχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα τησ ημεδαπόσ ό τησ
αλλοδαπόσ, καθώσ και ενώςεισ φυςικών ό και νομικών προςώπων που υποβϊλλουν κοινό
προςφορϊ.
Αποκλεύεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιζόμενοσ, εφόςον ςυντρϋχουν ςτο
πρόςωπό του ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ςε ϋνα ςυμμετϋχοντα ςτην ϋνωςη
οικονομικό φορϋα, οι λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2 και 4 του ϊρθρου 73 του Ν.
4412/2016 και ςυγκεκριμϋνα εϊν υπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εισ βϊροσ των
διαγωνιζομϋνων ό -ςε περύπτωςη ενώςεων προςώπων- ϋςτω και για ϋνα ςυμμετϋχοντα ςτην
ϋνωςη οικονομικό φορϋα, για ϋναν ό περιςςότερουσ λόγουσ που απαριθμούνται κατωτϋρω:
1.1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησπλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την
καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
1.2. δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατώνμελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2
τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την
καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54),
καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού
φορϋα,
1.3. απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς.
48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
1.4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ,
όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ
του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L
164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ
εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
1.5. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ
τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την
πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη
εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L
309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν.
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1.6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου
2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την
προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρϋωςη αποκλειςμού οικονομικού φορϋα εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ
βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού,
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. Ειδικότερα, η υποχρϋωςη αυτόσ τησ
παραγρϊφου αφορϊ ιδύωσ:
α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.

2. Αποκλεύεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιζόμενοσ, εφόςον ο ύδιοσ ό, ςε περύπτωςη
ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικόσ φορϋασ:
2.1. ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα,
2.2. ό/και μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει
τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ. Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του
ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. Η παρούςα παρϊγραφοσ
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων
εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.
3. Αποκλεύεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιζόμενοσ, ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ
προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικόσ φορϋασ:
3.1. εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό
ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το
δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ
επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη
κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ
νόμου
3.2. εϊν η αναθϋτουςα αρχό διαθϋτει επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα
ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,
3.3. εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του
Ν.4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ,
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3.4. εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ
την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ,
προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ
που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ,
αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
3.5. εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την
παροχό των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων
αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ
αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’
εφαρμογό του ϊρθρου 79,
3.6. εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητϊ του.
4. Αποκλεύεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιζόμενοσ, εφόςον ο ύδιοσ ό, ςε περύπτωςη
ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικόσ φορϋασ:
4.1. δεν υποβϊλει όλα τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτην παρούςα προκόρυξη, ό/και
παραβεύ οποιαδόποτε υποχρϋωςη από τισ αναφερόμενεσ ςτην παρούςα προκόρυξη ό/και
4.2. δεν υποβϊλει όλα τα ϋγγραφα των προςφορών ςτην Ελληνικό γλώςςα ό επιςόμωσ
μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα με εξαύρεςη τα ςυνημμϋνα ςτην τεχνικό προςφορϊ
ϋντυπα, ςχϋδια και λοιπϊ τεχνικϊ ςτοιχεύα που μπορούν να εύναι ςτην Αγγλικό γλώςςα.
Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λόγοι
αποκλειςμού ιςχύουν για καθϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει
λόγοσ αποκλειςμού και για ϋναν μόνο ςυμμετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό
προςφορϊ αποκλεύεται από το διαγωνιςμό.

4

Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ

4.1 Σεχνικό και Επαγγελματικό Ικανότητα
Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι απαιτεύται να πληρούν υποχρεωτικϊ τισ ακόλουθεσ ελϊχιςτεσ
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, ωσ προσ την Σεχνικό και Επαγγελματικό Ικανότητα:
1. Επϊρκεια υλικοτεχνικόσ υποδομόσ και ανθρωπύνων πόρων.
Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να απαςχολούν κατϊ την τελευταύα τριετύα (2013 – 2015) με
ςύμβαςη εργαςύασ, κατϊ μϋςο όρο τρύα (3) ϊτομα πλόρουσ απαςχόληςησ.
2. Επϊρκεια οργανωτικόσ δομόσ και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεςιών.
Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να διαθϋτουν κατϊλληλη οργϊνωςη, δομό και μϋςα,
προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η επιτυχόσ και απρόςκοπτη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ καθώσ και η
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών.
3. Επϊρκεια εμπειρύασ εκτϋλεςησ ϋργων ςυναφών αντικειμϋνων
Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να διαθϋτουν την ακόλουθη εμπειρύα:
Να υλοποιούν εύτε να ϋχουν υλοποιόςει με επιτυχύα το διϊςτημα 2013-2016 ςυνολικϊ πϋντε (5)
τουλϊχιςτον ϋργα που να περιϋχουν το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη Δρϊςεων Δημοςιότητασ ςτο
πλαύςιο ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη ϋργων, εκ των οπούων τουλϊχιςτον ϋνα (1) να ϋχει προώπολογιςμό τουλϊχιςτον ύςο με τον προώπολογιςμό του υπό ανϊθεςη ϋργου.
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Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα διαθϋςει Ομϊδα Έργου, με επιςτημονικό επϊρκεια και ικανότητα να
ανταποκριθεύ ςτισ απαιτόςεισ του Έργου. Για το ςκοπό αυτό, η Ομϊδα Έργου που θα απαςχοληθεύ
ςτο ϋργο θα αποτελεύται κατ’ ελϊχιςτον από τα ακόλουθα ςτελϋχη:



Τπεύθυνοσ Ομϊδασ Έργου: Πτυχιούχο AEI οικονομικών επιςτημών ό διούκηςησ
επιχειρόςεων ό ςυναφϋσ αντικειμϋνου και κϊτοχο μεταπτυχιακού διπλώματοσ με ϊριςτη
γνώςη αγγλικών και να διαθϋτει τουλϊχιςτον δεκαετό εμπειρύα ςτα ακόλουθα πεδύα:



Διαχεύριςη ό/και υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη
Έργων.



χεδιαςμόσ ό/και αξιολόγηςη δρϊςεων Επιχειρηςιακών
ςυγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικϊ Σαμεύα τησ Ε.Ε..



υμμετοχό ωσ υπεύθυνοσ ϋργου ςε πϋντε (5) τουλϊχιςτον ϋργα που περιλαμβϊνουν
το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη Δρϊςεων Δημοςιότητασ.

Προγραμμϊτων

Λοιπϊ ςτελϋχη Ομϊδασ Έργου:


Ένασ ςτϋλεχοσ με πτυχύο πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ ό μεταπτυχιακό τύτλο ςε
αντικεύμενο ςυναφϋσ με τισ Δημόςιεσ χϋςεισ και την Επικοινωνύα, τουλϊχιςτον 8ετό
επαγγελματικό
εμπειρύα
ςτην
οργϊνωςη,
διαχεύριςη
και
υλοπούηςη
ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη Έργων και ςυμμετοχό ςε
τουλϊχιςτον τρύα (3) ϋργα που αφορούν τον ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη Δρϊςεων
Δημοςιότητασ.



Ένα ςτϋλεχοσ πτυχιούχοσ πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ
ϊριςτη γνώςη αγγλικών,
7ετό
επαγγελματικό
ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη
τουλϊχιςτον τρύα (3) ϋργα που αφορούν τον ςχεδιαςμό
Δημοςιότητασ.

οικονομικόσ κατεύθυνςησ με,
εμπειρύα
ςτη διαχεύριςη
Έργων και ςυμμετοχό ςε
και την υλοπούηςη Δρϊςεων

4.2 Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό Επϊρκεια
Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι για να ςυμμετϋχουν ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται να πληρούν
υποχρεωτικϊ τισ ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ ςχετικϊ με την οικονομικό δραςτηριότητα. Πιο
ςυγκεκριμϋνα απαιτεύται να τεκμηριώνεται:


Ότι ο μϋςοσ κύκλοσ εργαςιών των τριών (3) τελευταύων διαχειριςτικών χρόςεων (2013,
2014, 2015) από Τπηρεςύεσ Δημοςιότητασ ό / και υμβουλευτικϋσ Τπηρεςύεσ ανϋρχεται
ςτο διπλϊςιο τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ του παρόντοσ ϋργου (μη
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ). ε περύπτωςη που οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι
δραςτηριοποιούνται για χρονικό διϊςτημα μικρότερο των τριών διαχειριςτικών χρόςεων,
τότε ο μϋςοσ κύκλοσ εργαςιών εφαρμόζεται για τα ϋτη δραςτηριοπούηςησ αυτών.

Νοεύται ότι ςε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη ό κοινοπραξύα προςώπων, οι
ανωτϋρω προώποθϋςεισ αρκεύ να πληρούνται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ κοινοπραξύασ.

5 Προώπολογιςμόσ - Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ
Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των Εξόντα
χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη
εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του
Υ.Π.Α. και λοιπών κρατόςεων.
Ο προαναφερθϋν προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ ακολούθωσ:
Α) Κατϊ ποςοςτό (33,3%) για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
12
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Β) Κατϊ ποςοςτό (33,3%) για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα
και Θεωρόςεισ και
Γ) Κατϊ ποςοςτό (33,3%) για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ,

6 Σιμϋσ
την περύπτωςη προςφορϊσ, με ϋκπτωςη μεγαλύτερη από το 20% προώπολογιςμού του Έργου
(ςε καθαρό ποςό), η Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών θα ζητεύ από τον υποψόφιο ανϊδοχο
ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. ςχετικϊ με την οικονομύα
τησ μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα
παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.) Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολόγηςησ το
προςφερόμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ ποιότητασ του Έργου, η
Προςφορϊ θα απορρύπτεται.

7 Διϊρκεια ύμβαςησ
Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ορύζεται μϋχρι την 15η Απριλύου 2017.

8 Φρόνοσ - Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών


Φρόνοσ παροχόσ υπηρεςιών: Από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ μϋχρι την 10η Απριλύου
2017.



Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών: ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ)

9 Παραλαβό Τπηρεςιών - Πληρωμό Αναδόχου
Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα (ωσ
περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 2) και θα πιςτοποιεύται με την ςύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικόσ και
ποςοτικόσ παραλαβόσ των παραχθϋντων υπηρεςιών από την επιτροπό παραλαβόσ που
ςυγκροτόθηκε για αυτό τον ςκοπό. Μετϊ την παραλαβό των υπηρεςιών, θα υπογρϊφεται το
πρωτόκολλο Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ από την ωσ ϊνω Επιτροπό.
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται μετϊ την ςύνταξη των προαναφερθϋντων
πρωτόκολλων και την προςκόμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου από τον εκϊςτοτε ανϊδοχο, ςε δύο (2)
καταβολϋσ-πληρωμϋσ ωσ ακολούθωσ:


Καταβολό-πληρωμό του 20% του ςυμβατικού τιμόματοσ με την παραλαβό του ςυνόλου
των Παραδοτϋων που αναλαμβϊνει ο Ανϊδοχοσ να εκπονόςει ςτισ 10 ημϋρεσ πριν από τη
διενϋργεια τησ Διημερύδασ



Καταβολό-πληρωμό του 80% του ςυμβατικού τιμόματοσ με την ολοκλόρωςη τησ
ςύμβαςησ και με την οριςτικό παραλαβό των παραδοτϋων του Έργου.

Ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτην υπ'
αριθμ: 134453 Κ.Τ.Α από 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β') " Ρυθμύςεισ για τησ πληρωμϋσ των δαπανών
του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων - ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ
Τπουργικόσ Απόφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β' .)
13

10 ύνολο Κρατόςεων επύ %

ΑΔΑ: 7ΖΩΝ465ΧΘ7-Λ63

Η δαπϊνη υπόκειται ςε κρατόςεισ ςυνολικϊ ςε ποςοςτό 0,06216% (υπϋρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 0,06 %, 3%
επύ των κρατόςεων για τϋλη χαρτοςόμου και 20% επύ του χαρτοςόμου υπϋρ ΟΓΑ).

11 Κόρυξη αναδόχου ωσ εκπτώτου
Για τα θϋματα κόρυξησ του αναδόχου ωσ ϋκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρώςεισ,
ϋχουν ανϊλογη εφαρμογό οι διατϊξεισ των ϊρθρων 218 ϋωσ 220 του Ν. 4412/16.

12 Κατϊρτιςη, υποβολό προςφορών.
12.1. Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ πρϋπει απαραύτητα να φϋρει την ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τη
ΔΙΕΤΘΤΝΗ του υποψηφύου αναδόχου και να αναγρϊφει ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ:


ΠΡΟΥΟΡΑ (με κεφαλαύα)



(επωνυμύα - ταχυδρομικό διεύθυνςη - τηλϋφωνο - fax του διαγωνιζόμενου)



ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ /ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 8000/20/74/15-δ΄



ΤΝOΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για την επιλογό αναδόχου για το ϋργο «Παροχό

Τπηρεςιών για την Διενϋργεια Διημερύδασ Δημοςιότητασ των Ευρωπαώκών
Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ τησ νϋασ
δημοςιονομικόσ περιόδου 2014- 2020.»


ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ

12.2. Ο ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΦΩΡΙΣΑ, ΥΑΚΕΛΟΤ:
 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ο οπούοσ περιλαμβϊνει
τα ςτοιχεύα που απαιτούνται από το ϊρθρο 13 τησ παρούςασ.
 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό προςφορϊ» που περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα
που απαιτούνται από το ϊρθρο 14 τησ παρούςασ.
 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό προςφορϊ», ο οπούοσ περιλαμβϊνει τα
ςτοιχεύα που απαιτούνται από το ϊρθρο 15 τησ παρούςασ.
12.3. Οι προςφορϋσ πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Συχόν
δικαιολογητικϊ των προςφορών που ϋχουν ςυνταχθεύ, ςε ϊλλη γλώςςα, θα πρϋπει να
ςυνοδεύονται από επύςημη Ελληνικό μετϊφραςη αρμόδιασ αρχόσ, ςύμφωνα με την
κεύμενη νομοθεςύα. Ότι αναγρϊφεται ςτην Ελληνικό γλώςςα υπεριςχύει και αυτό
λαμβϊνεται υπόψη κατϊ την αξιολόγηςη.
12.4. Οι προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ θα πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και να μη
φϋρουν παρϊτυπεσ διορθώςεισ, ςβηςύματα, διαγραφϋσ, προςθόκεσ, κλπ. Θα πρϋπει να
εύναι με τα ύδια ςτοιχεύα εκτυπωτικόσ μηχανόσ, υπογεγραμμϋνεσ από τον
διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπό αποςφρϊγιςησ κατϊ τον ϋλεγχο θα
μονογρϊψει τισ διορθώςεισ, προςθόκεσ, κλπ. Και γενικϊ θα επιβεβαιώνει ότι αυτϋσ
ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ.
14
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12.5. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών ό αντιπροςφορών. Εϊν
υποβληθούν εναλλακτικϋσ προςφορϋσ απορρύπτονται.

12.6. Όπου ςτα Σεύχη Διαγωνιςμού / υμβατικϊ Σεύχη ζητεύται η προςκόμιςη
εγγρϊφων/πιςτοποιητικών/βεβαιώςεων που ϋχουν εκδοθεύ από δημόςιεσ υπηρεςύεσ
δεν απαιτεύται να προςκομύζονται τα πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα, αλλϊ
γύνονται δεκτϊ τα απλϊ, ευανϊγνωςτα φωτοαντύγραφα των εγγρϊφων αυτών.
Γύνονται αποδεκτϊ τα απλϊ, ευανϊγνωςτα φωτοαντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων,
εφόςον τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ αρχικϊ από δικηγόρο, καθώσ και ευκρινό
φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη από
δημόςιεσ υπηρεςύασ. Γύνονται αποδεκτϊ τα ευκρινό φωτοαντύγραφα αλλοδαπών
εγγρϊφων, υπό την προώπόθεςη ότι τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ πρωτύςτωσ
από δικηγόρο ό από τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ.
12.7. Όπου ςτα Σεύχη Διαγωνιςμού/υμβατικϊ Σεύχη ζητεύται η προςκόμιςη υπεύθυνησ
δόλωςησ, νοεύται, για τουσ μεν ημεδαπούσ, Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ
(ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147)και τησ Απόφαςησ 158/2016
τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΥΕΚ Β' 3698), υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού ό
του φυςικού προςώπου με ημερομηνύα εντόσ των τελευταύων τριϊντα ημερολογιακών
ημερών προ τησ καταληκτικόσ ημϋρασ υποβολόσ των προςφορών χωρύσ να απαιτεύται
βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ. Για τουσ δε αλλοδαπούσ, κεύμενο ανϊλογησ
αποδεικτικόσ αξύασ το οπούο θα ςυνοδεύεται από επύςημη μετϊφραςη του ςτα
Ελληνικϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περύ
Δικηγόρων.

13 Τποφϊκελοσ «Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ»
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποχρεούνται να υποβϊλουν, ςτον υποφϊκελο
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», εγκαύρωσ και προςηκόντωσ επύ ποινό αποκλειςμού, τα ακόλουθα
δικαιολογητικϊ:
1. Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ παρ. 4 του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016
(Α΄147) και τησ Απόφαςησ υπ’ αριθ. 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΥΕΚ 3698/Β’/16.11.2016), ωσ
προκαταρκτικό απόδειξη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ
προώποθϋςεισ:
(α) δεν βρύςκεται ςε μια από τισ καταςτϊςεισ των ϊρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 λόγω τησ
οπούασ αποκλεύεται ό μπορεύ να αποκλειςθεύ από διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ,
(β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςθεύ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 75, 76
και 77 του ν. 4412/2016 (Παρϊγραφο 4 τησ παρούςασ προκόρυξησ)
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων - κοινοπραξύα, το
τυποποιημϋνο ϋντυπο τησ παρ. 4 κατϊ περύπτωςη, υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ
ϋνωςησ
ε περύπτωςη Νομικών προςώπων το ΣΕΤΔ υποβϊλλουν:


Οι διαχειριςτϋσ όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε ό Ι.Κ.Ε..



Ο Διευθύνων ύμβουλοσ και όλα τα μϋλη του Δ όταν το Νομικό πρόςωπο εύναι Α.Ε.



ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου οι νόμιμοι εκπρόςωπού του.
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ε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ Προςφορϊσ από ϋνωςη προςώπων, όλα τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ πρϋπει να υποβληθούν για καθϋνα από τα μϋλη που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.
Επύςησ, ςτην Προςφορϊ τησ ϋνωςησ πρϋπει
(α) να αναφϋρεται η ϋγκριςη του αρμοδύου οργϊνου κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ για ςυμμετοχό τησ
ςτο Διαγωνιςμό,
(β) να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ και να
αναγρϊφεται και να οριοθετεύται με ςαφόνεια το μϋροσ (φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο) του
Έργου που αναλαμβϊνει κϊθε Μϋλοσ τησ Ένωςησ ςτο ςύνολο τησ Προςφορϊσ,
(γ) να παρουςιϊζεται ο τρόποσ ςυνεργαςύασ των μελών μεταξύ τουσ,
(δ) να δηλώνεται ϋνα μϋλοσ ωσ επικεφαλόσ τησ Ένωςησ.
(ε) η Προςφορϊ υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ, εύτε από
εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη.

14 Τποφϊκελοσ «Σεχνικό προςφορϊ»
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποχρεούνται να υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη
«ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» που θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού τισ ακόλουθεσ κύριεσ
ενότητεσ:


υνοπτικό πρόταςη προςϋγγιςησ του Έργου του Σεχνικού υμβούλου, η οπούα θα
αναφϋρει τον τρόπο με τον οπούο ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ ςκοπεύει να προςεγγύςει το
ϋργο, τισ μεθόδουσ ό και τα εργαλεύα που θα χρηςιμοποιόςει ςχετικϊ.

Η πρόταςη προςέγγιςησ του Έργου οφείλει επί ποινή αποκλειςμού να μην υπερβαίνει τισ
20 ςελίδεσ, ςε γραμματοςειρά Calibri 11, μονό διάςτιχο και πλήρη ςτοίχιςη.


Σην προτεινόμενη Ομϊδα Έργου, τα μϋλη τησ οπούασ θα διαθϋτουν την ςχετικό
εξειδικευμϋνη εμπειρύα από την παροχό παρόμοιων υπηρεςιών. την ενότητα αυτό, η
τεχνικό προςφορϊ θα περιλαμβϊνει περιγραφό τησ οργϊνωςησ τησ λειτουργύασ τησ
Ομϊδασ Έργου, περιγραφό των αρμοδιοτότων και καθηκόντων των ςτελεχών, με τρόπο
ώςτε να καλύπτονται όλεσ οι επιμϋρουσ ανϊγκεσ του ϋργου.

Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου, οφείλει επί ποινή αποκλειςμού να μην υπερβαίνει τισ 10
ςελίδεσ, ςε γραμματοςειρά Calibri 11, μονό διάςτιχο και πλήρη ςτοίχιςη.

15 Τποφϊκελοσ «Οικονομικό προςφορϊ»
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού τα ακόλουθα :
 Σιμό οικονομικόσ προςφορϊσ χωρύσ ΥΠΑ. Η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό αναγρϊφεται
υποχρεωτικϊ αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ. ε περύπτωςη αντιφϊςεων υπεριςχύει το
ολογρϊφωσ.
 Ποςό του αναλογούντοσ ΥΠΑ
 υνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ.
 Σο χρόνο ιςχύοσ τησ προςφορϊσ.

Οι τιμϋσ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ ςε Ευρώ με ςυμπληρωμϋνο υποχρεωτικϊ και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφύο ακόμη και όταν εύναι μηδενικό. Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη
16
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τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται δοθϋντοσ ότι ο Ανϊδοχοσ θεωρεύ τον
κύνδυνο απρόοπτου μεταβολόσ των οικονομικών ςυνθηκών ωσ ενδεχόμενο και τον αποδϋχεται.
Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Προςφορϊ που
καταλόγει ςε ςυνολικό τιμό μεγαλύτερη του προώπολογιςμού του ϊρθρου 5 τησ παρούςασ
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
ε περύπτωςη που από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η
προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Ομούωσ και ςε περύπτωςη που η προςφορϊ παραλεύπει
τιμϋσ ό περιλαμβϊνει αντιφατικϊ ςτοιχεύα τιμών που καθιςτούν την προςφορϊ ανεπύδεκτη
εκτύμηςησ ό καταλεύπει αμφιβολύα ωσ προσ την προςφερόμενη τιμό.
Οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να δηλώνουν ςαφώσ ςτην οικονομικό προςφορϊ τουσ ποιον τρόπο
πληρωμόσ επιλϋγουν.
Η οικονομικό προςφορϊ, ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα
του ςυςτόματοσ, η οπούα ταυτύζεται με το Παρϊρτημα B τησ παρούςασ.
την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερόμενο τύμημα εύναι μικρότερο του 80% του
προώπολογιςμού του Έργου, η Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού και Αξιολόγηςησ προςφορών
θα ζητεύ από τον υποψόφιο ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ.
ςχετικϊ με την οικονομύα τησ μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ/ τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό
τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα παρϊςχει την υπηρεςύα). Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω
αιτιολόγηςησ, το προςφερόμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ ποιότητασ του
Έργου, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται.

16 Ιςχύσ Προςφορών
Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ υποψόφιουσ αναδόχουσ για εκατόν εύκοςι (120)
ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την μϋρα τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ τουσ. Προςφορϊ
που ορύζει μικρότερο χρόνο ιςχύοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Η ανακούνωςη
τησ κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού ςτον ανϊδοχο μπορεύ να γύνεται και με την λόξη τησ ιςχύοσ
τησ προςφορϊσ, τον δεςμεύει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεύ.

17 Διαδικαςύα Αποςφρϊγιςησ και Αξιολόγηςησ Προςφορών
Πρώτο Στάδιο: Αποςφράγιςη Φακέλων Προςφορών Δικαιολογητικών Συμμετοχήσ και Αξιολόγηςησ
Τεχνικών Προςφορών
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ξεκινϊ την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ την καταληκτικό ημερομηνύα και
ώρα κατϊθεςησ των προςφορών, ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη ςτην οπούα μπορεύ να παρύςτανται οι
εξουςιοδοτημϋνοι εκπρόςωποι των προςφερόντων.
Προςφορϋσ που ϋχουν υποβληθεύ εκπρόθεςμα δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται ςτην
υπηρεςύα για επιςτροφό.
Η Επιτροπό ςφραγύζει, μονογρϊφει και ανούγει, καταρχόν, τον ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ και,
ακολούθωσ τον ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ και τον ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. Σα
περιεχόμενα ςτοιχεύα των Υακϋλων μονογρϊφονται από τα μϋλη τησ Επιτροπόσ κατϊ φύλλο.
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Οι Υϊκελοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ φυλϊςςονται με ευθύνη τησ
Επιτροπόσ.
Οι παριςτϊμενοι εξουςιοδοτημϋνοι εκπρόςωποι των προςφερόντων ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν
γνώςη των περιεχομϋνων των αποςφραγιςμϋνων Υακϋλων.
ε επόμενεσ κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ, η Επιτροπό εξετϊζει και αξιολογεύ τα ςτοιχεύα του ΥΑΚΕΛΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. Κατϊ τη διϊρκεια του ελϋγχου, η Επιτροπό μπορεύ να ζητόςει διευκρινύςεισ
από τουσ προςφϋροντεσ επύ των ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ.
Προςφορϋσ οι οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ τησ παρούςασ ςε επύπεδο Υακϋλου
Δικαιολογητικών, απορρύπτονται και δεν εξετϊζονται περαιτϋρω.
ε επόμενεσ κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ, η Επιτροπό Αξιολόγηςησ εξετϊζει και αξιολογεύ τισ Σεχνικϋσ
Προςφορϋσ, όςων διαγωνιζόμενων δεν αποκλεύςτηκαν ςτο προηγούμενο ςτϊδιο.
Οι Σεχνικϋσ Προςφορϋσ βαθμολογούνται με βϊςη τα κϊτωθι κριτόρια, τα οπούα επεξηγούνται
αμϋςωσ μετϊ:

18 Κριτόρια βαθμολόγηςησ Προςφορών – Κριτόρια Ανϊθεςησ

Κριτόρια Βαθμολόγηςησ Σεχνικών Προςφορών
Ομϊδα
Κριτηρύων
Α

υντελεςτόσ
Βαρύτητασ

Κριτόριο
Μεθοδολογύα υλοπούηςησ

75

Α1.

Κατανόηςη των απαιτόςεων του Έργου

25

Α2.

Μεθοδολογύα και μϋςα για την υλοπούηςη του
ϋργου

25

Α3.

Ανϊλυςη του Έργου ςε Δραςτηριότητεσ και
Παραδοτϋα

25

Β

Ομϊδα Έργου

25

Β1.

Δομό, ύνθεςη και Οργϊνωςη τησ Ομϊδασ Έργου

10

Β2.

Βαθμόσ κϊλυψησ των αναγκών του Έργου από τα
προςόντα, τισ αρμοδιότητεσ και τα καθόκοντα των
ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου

15

ύνολο

100

A: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
A1: Κατανόηςη των απαιτόςεων του ϋργου
Κρύνεται ο βαθμόσ κατανόηςησ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ διαγωνιςμού, η
κατανόηςη του πλαιςύου, των γενικών και ειδικών θεμϊτων και των απαιτόςεων, η αντύληψη των
ιδιαιτεροτότων, των ειδικών ζητημϊτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, καθώσ και οι τρόποι
αντιμετώπιςησ τουσ που προτεύνονται από τον διαγωνιζόμενο.
A2: Μεθοδολογύα και μϋςα για την υλοπούηςη του ϋργου
18
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Κρύνεται η καταλληλότητα τησ μεθοδολογύασ που θα προταθεύ για την υλοπούηςη του
ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ διαγωνιςμού, η ςαφόνεια, η πρακτικότητα και η εφικτότητα
εφαρμογόσ τησ. Επύςησ, η καταλληλότητα των εργαλεύων και μϋςων που θα προταθούν για την
εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ και η χρηςτικότητα τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο του παρόντοσ
διαγωνιςμού.
A3: Ανϊλυςη του ϋργου ςε Δραςτηριότητεσ και Παραδοτϋα
Κρύνεται το βϊθοσ και η ακρύβεια τησ ανϊλυςησ του ϋργου του υμβούλου ςε δραςτηριότητεσ και
Παραδοτϋα, και ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ
διαγωνιςμού που προκύπτει από την παραπϊνω ανϊλυςη.

B: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ
B1: Δομό, ύνθεςη και Οργϊνωςη τησ Ομϊδασ Έργου
Κρύνεται η καταλληλότητα και η επϊρκεια τησ δομόσ, τησ ςύνθεςησ και τησ οργϊνωςησ τησ Ομϊδασ
Έργου του Προςφϋροντοσ, και ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του
παρόντοσ διαγωνιςμού που προκύπτει από αυτϋσ.
B2: Βαθμόσ κϊλυψησ των αναγκών του Έργου από τα προςόντα, τισ αρμοδιότητεσ και τα
καθόκοντα των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου
Κρύνεται η ορθολογικότητα και η επϊρκεια τησ κατανομόσ του χρόνου απαςχόληςησ των
ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου, ςτα διαφορετικϊ αντικεύμενα και τισ δραςτηριότητεσ του ϋργου, και
ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ διαγωνιςμού που
προκύπτει από την παραπϊνω κατανομό.

Επύ τησ διαδικαςύασ βαθμολόγηςησ των τεχνικών προςφορών, εϊν κατϊ την εξϋταςη μιασ
προςφορϊσ διαπιςτώνεται ότι καλύπτονται ό υπερκαλύπτονται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ
διακόρυξησ, η προςφορϊ αυτό κρύνεται τεχνικϊ αποδεκτό. Εϊν ςε μια προςφορϊ διαπιςτώνεται
απόκλιςη από τισ προδιαγραφϋσ, τότε αυτό κρύνεται (τεκμηριωμϋνα) από την αρμόδια επιτροπό
αν εύναι ουςιώδησ ό επουςιώδησ. Προςφορϊ που ϋχει μια ό περιςςότερεσ τεχνικϋσ αποκλύςεισ οι
οπούεσ ϋχουν κριθεύ ωσ επουςιώδεισ, κρύνεται ωσ τεχνικϊ αποδεκτό. Αντύθετα, εϊν ϋςτω και μια
απόκλιςη ϋχει κριθεύ τεκμηριωμϋνα ωσ ουςιώδησ, η προςφορϊ αυτό κρύνεται τεχνικϊ μη αποδεκτό
και απορρύπτεται και η Επιτροπό αιτιολογεύ εγγρϊφωσ την απόφαςό τησ.
Απόκλιςη από απαύτηςη των τεχνικών προδιαγραφών που ϋχει χαρακτηριςθεύ ωσ απαρϊβατοσ
όροσ, εύναι εξ οριςμού ουςιώδησ. Αφού απορριφθούν οι προςφορϋσ που παρουςιϊζουν ουςιώδεισ
αποκλύςεισ, η διαδικαςύα με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ, βαθμολογεύται ωσ ακολούθωσ:


Κϊθε μϋλοσ τησ Επιτροπόσ θα βαθμολογόςει κϊθε ϋνα κριτόριο αυτόνομα με ϋνα ακϋραιο
βαθμό, ςτην κλύμακα 100 - 120



Βαθμολογύα 100 δύνεται ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνικό προςφορϊ πληρού ακριβώσ το
κριτόριο.



Η βαθμολογύα μπορεύ να αυξϊνεται μϋχρι 120 βαθμούσ ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνικό
προςφορϊ υπερκαλύπτει το κριτόριο. Οι ςταθμιςμϋνεσ βαθμολογύεσ των κριτηρύων
αθρούζονται και δύνουν τη ςυνολικό βαθμολογύα.

Η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου εύναι ο αριθμητικόσ μϋςοσ όροσ των βαθμολογιών των μελών τησ
Επιτροπόσ. τη ςυνϋχεια, η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου ςταθμύζεται (πολλαπλαςιϊζεται) επύ τον
αντύςτοιχο ςυντελεςτό βαρύτητασ. Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ εύναι το
19
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Σο ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμών όλων των κριτηρύων δύνει τον Απόλυτο Βαθμό τησ
Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Α.Β.Σ.Π.).
Ο Σελικόσ Βαθμόσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β.Σ.Π.) υπολογύζεται από τον τύπο:
Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) x 100,
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max εύναι ο μεγαλύτεροσ Απόλυτοσ Βαθμόσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ μεταξύ όλων των
Σεχνικών Προςφορών.
Μετϊ την ολοκλόρωςη αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ τεχνικόσ
προςφορϊσ θα εκδοθεύ απόφαςη τησ Τπηρεςύασ μασ, με την οπούα θα ενημερώνονται οι
υποψόφιοι για τα αποτελϋςματα του διαγωνιςμού όςο αφορϊ τα προαναφερθϋντα ςτϊδια
και θα ενημερώνονται για την ημερομηνύα αξιολόγηςησ των οικονομικών προςφορών.

Δεύτερο Στάδιο: Αξιολόγηςη – Βαθμολόγηςη Οικονομικών Προςφορών
Η Επιτροπό βαθμολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ που δεν απορρύφθηκαν, κατϊ τα
προηγούμενα, με βϊςη τον ακόλουθο τύπο:
Oj = ( Κ min / Κ j ) x 100
όπου :
Oj : η Βαθμολογύα τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ
Κ min : το χαμηλότερο κόςτοσ από όλεσ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ
Kj : το κόςτοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ j.
Η ανϊδειξη αναδόχου θα γύνει με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη Προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ και ςύμφωνα με τη ςχετικό
πρόβλεψη ςτα ϊρθρα 86 παρ. 13 και 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Για την επιλογό τησ πιο
ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη Προςφορϊσ η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ
Διαγωνιςμού θα προβεύ ςτην κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό τησ ςυμφερότερησ
Προςφορϊσ με βϊςη τον ακόλουθο τύπο :
Λi = 80* (Σ.Β.Σ.Π.i / Α.Β.Σ.Π.max) + 20* Qj
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max
Σ.Β.Σ.Π.i

η ςυνολικό βαθμολογύα που ϋλαβε η καλύτερη Σεχνικό Προςφορϊ
η Σελικό Βαθμολογύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ

Qj

Η βαθμολογύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ

Λi

το οπούο ςτρογγυλοποιεύται ςτα 2 δεκαδικϊ ψηφύα.

Επικρατϋςτερη εύναι η Προςφορϊ με το μεγαλύτερο Λ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ, επικρατϋςτερη
εύναι η Προςφορϊ με την καλύτερη Σεχνικό Αξιολόγηςη (μεγαλύτερο T.B.T.Π.), ενώ ςε περύπτωςη
πλόρουσ ιςοβαθμύασ (Λi, Σ.Β.Σ.Π.i) διενεργεύται δημόςια κλόρωςη παρουςύα όλων των
ενδιαφερομϋνων.
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, η Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικό με την
τελικό κατϊταξη των προςφορών, που δεν αποκλεύςθηκαν, κατϊ αύξουςα ςειρϊ βαθμολόγηςησ,
με το οπούο γνωμοδοτεύ για τισ τυχόν απορριφθεύςεσ προςφορϋσ, και ςυντϊςςει τον πύνακα
τελικόσ κατϊταξησ των διαγωνιζομϋνων.
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Αφού ολοκληρώςει το πρακτικό τησ η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ, το υποβϊλλει ςτην
Αναθϋτουςα Αρχό για ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ ςτην οπούα θα περιλαμβϊνεται ο τελικόσ
πύνακασ κατϊταξησ, οι τυχόν απορριφθεύςεσ προςφορϋσ και θα ορύζεται ο Προςωρινόσ Ανϊδοχοσ
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη. τη ςυνϋχεια η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει ςχετικό
απόφαςη, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ διαγωνιζόμενουσ.

19 Επιλογό Αναδόχου- Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η
κατακύρωςη, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοπούηςη τησ
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν από την Τπηρεςύα, οφεύλει να υποβϊλει ςτην Επιτροπό
Αξιολόγηςησ Προςφορών, ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ τα οπούα
αποςφραγύζονται και ελϋγχονται από αυτόν:
19.1 Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με το δικαύωμα ςυμμετοχόσ
Οι Έλληνεσ πολύτεσ υποβϊλλουν τα κϊτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικϊ:
i.

Βεβαύωςη ϋναρξησ επιτηδεύματοσ από την αρμόδια Οικονομικό Αρχό (ΔΟΤ).

ii.

Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ διοικητικόσ ό
δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, πριν
από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι
δεν ϋχει καταδικαςθεύ με τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα
που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 3 τησ παρούςασ.
Ειδικότερα, τα νομικϊ πρόςωπα πρϋπει να προςκομύζουν για τουσ διαχειριςτϋσ, ςτισ
περιπτώςεισ των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για όλα τα μϋλη του Δ καθώσ και για τον διευθύνοντα
ςύμβουλο για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ϊλλο
ιςοδύναμο ϋγγραφο αρμόδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ,
από το οπούο να προκύπτει ότι τα ανωτϋρω πρόςωπα δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με
τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα ανωτϋρω αδικόματα.

ii.

Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου
εξαμόνου, από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω εγγραφόσ ειδοπούηςησ, από το οπούο να
προκύπτει ότι δεν τελεύ ςε πτώχευςη και επύςησ δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ
πτώχευςησ, ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό
δικαςτόριο, εκκαθϊριςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και αναςτολό - παύςη εργαςιών.
Ειδικότερα για τα νομικϊ πρόςωπα απαιτεύται να προςκομύςουν επιπλϋον πιςτοποιητικό
αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου εξαμόνου, από την
κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό ειδικό
εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (A΄101), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ
καταςτϊςεισ (μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα) και, επύςησ, ότι δεν τελούν υπό
διαδικαςύα ϋκδοςησ απόφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω
νομοθετημϊτων ό υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ
πρόςωπα).

iii. Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, από το οπούο να
προκύπτει ότι από την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και
επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ.
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Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η
εγγραφό τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του
διαγωνιςμού, και αφετϋρου ότι εξακολουθούν να παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι μϋχρι τησ
επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.

Σα νομικϊ πρόςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ, υποβϊλουν τα εξόσ ϋγγραφα:
i)

ii)
iii)

Αντύγραφο του καταςτατικού (ενδεύκνυται η προςκόμιςη του πιο πρόςφατου
κωδικοποιημϋνου καταςτατικού) ό ϊλλου αντύςτοιχου εγγρϊφου του που να αποδεικνύει τη
ςύςταςη του νομικού προςώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιόςεισ του μαζύ με τα
αντύςτοιχα, κατϊ περύπτωςη, ΥΕΚ δημοςύευςησ, όπου αυτϊ προβλϋπονται, καθώσ και ςτοιχεύα
και ϋγγραφα από τα οπούα να προκύπτει η νόμιμη εκπροςώπηςη αυτού, ότοι ο Διευθύνων
ύμβουλοσ, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου των ΑΕ, οι Διαχειριςτϋσ των
ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό
τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ιςχύοντα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθϋωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τη νομικό μορφό των εταιριών ό κϊθε
ϊλλου νομικού προςώπου.
Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ, που προβλϋπονται ςτο ςημ.1 του παρόντοσ ϊρθρου.
Εφόςον από την προςκόμιςη των νομιμοποιητικών εγγρϊφων για τη λειτουργύα των
νομικών προςώπων ϋχει υπϊρξει οποιαδόποτε αλλαγό ό τροποπούηςη, ο Ανϊδοχοσ
υποχρεούται να προςκομύςει με τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα (λ.χ.
τροποπούηςη καταςτατικού).

Οι ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ θα πρϋπει να καταθϋςουν τα δικαιολογητικϊ του παρόντοσ ϊρθρου για
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ – κοινοπραξύασ. χετικϊ με τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ
ςημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόςον ςτο ποινικό μητρώο αναφϋρονται αδικόματα, για τα οπούα
δεν προκύπτει ςαφώσ αν ανόκουν ςε αυτϊ που ςύμφωνα με την παρούςα Προκόρυξη επιφϋρουν
τον αποκλειςμό του ςυμμετϋχοντοσ, ο Διαγωνιζόμενοσ πρϋπει να ςυνυποβϊλει αντύγραφο τησ
ςχετικόσ καταδικαςτικόσ απόφαςησ, προκειμϋνου να κριθεύ ανϊλογα.

Εϊν ςε κϊποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδόποτε αρχό τησ ότι δεν εκδύδονται τα παραπϊνω
ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ, ό δεν καλύπτουν όλεσ τισ ωσ ϊνω αναφερόμενεσ περιπτώςεισ του
παρόντοσ ϊρθρου, δύναται να αντικαταςταθούν από ϋνορκη βεβαύωςη και ςτισ χώρεσ που δεν
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη από υπεύθυνη δόλωςη του προμηθευτό που γύνεται ενώπιον
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ (ϊρθρο 80 παρ. 2β
του Ν. 4412/2016). την κατϊ τα ϊνω ϋνορκη βεβαύωςη/υπεύθυνη δόλωςη θα δηλώνεται ότι,
ςτην ςυγκεκριμϋνη χώρα δεν εκδύδονται τα ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα και ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο
ςυγκεκριμϋνο πρόςωπο οι ανωτϋρω νομικϋσ καταςτϊςεισ.

19.2 Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την τεχνικό καταλληλόλητα
Ο Προςωρινόσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την
τεχνικό του καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4 τησ Προκόρυξησ, προςκομύζοντασ: [Κατά περίπτωςη μπορεί να ζητείται]
i) απόδειξη ότι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που
τηρούνται ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ εγκατϊςταςόσ τουσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα
XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016 ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη
απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα αυτό.
ii) Κατϊςταςη προςωπικού των αντύςτοιχων ετών (2013-2015).
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iii) ςυνοπτικό περιγραφόσ τησ δομόσ και οργϊνωςησ των υποψηφύων

iv) πιςτοποιητικό ςυςτόματοσ διαχεύριςησ ποιότητασ ςύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
ό ιςοδυνϊμου.
v) υνημμϋνο πύνακα ςυναφών ϋργων και αντύςτοιχα για κϊθε ϋργο τιμολόγια ό πρωτόκολλα
παραλαβόσ ό ςυμβϊςεισ ό βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο που
θα αποδεικνύει την εκτϋλεςη τουσ. Ο πύνακασ ςυναφών ϋργων θα πρϋπει να ϋχει την
ακόλουθη μορφό:

Α/Α

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ

ΣΙΣΛΟ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΡΦΗ

ΕΡΓΟΤ

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΣΕΛΕΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΡΓΟΤ

ΕΡΓΟΤ

vi) Για την Ομϊδα Έργου θα πρϋπει να υποβϊλλει τα ακόλουθα:


Πύνακα κατανομόσ τησ απαςχόληςησ των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου, ςυμπληρωμϋνοσ –
επύ ποινό αποκλειςμού- με την ακόλουθη μορφό:

Πύνακασ κατανομόσ τησ απαςχόληςησ των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου
Ονοματεπώνυμο Θϋςη ςτην
Αρμοδιότητεσ /
Ανθρωπομόνεσ
Α/Α
ςτελϋχουσ
Ομϊδα Έργου
Καθόκοντα
απαςχόληςησ
Τπεύθυνοσ Έργου
τϋλεχοσ Ομϊδασ
Έργου
τϋλεχοσ Ομϊδασ
Έργου


Αναλυτικϊ βιογραφικϊ ςημειώματα των μελών τησ Ομϊδασ Έργου ςύμφωνα με το
Τπόδειγμα Β.



ε περύπτωςη που ςτην Ομϊδα Έργου περιλαμβϊνονται ςτελϋχη που δεν ςυνδϋονται με
εξαρτημϋνη ςχϋςη εργαςύασ με τον προςφϋροντα, εύναι αναγκαύα η προςκόμιςη
υπεύθυνων δηλώςεων των προςώπων αυτών, ςτισ οπούεσ θα δηλώνεται ότι υπϊρχει
ςχετικό ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ με τον προςφϋροντα, ότι δεν ςυμμετϋχουν με
οποιοδόποτε τρόπο ςε οποιαδόποτε ϊλλη προςφορϊ για τον ύδιο διαγωνιςμό και ότι
αποδϋχονται τουσ όρουσ του διαγωνιςμού.

19.3 Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την χρηματοοικονομικό επϊρκεια
Ο Προςωρινόσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα ακόλουθα ςε ςχϋςη με την απαιτούμενη
οικονομικό και χρηματοοικονομικό τουσ επϊρκεια προςκομύζοντασ τα εξόσ:


Ιςολογιςμούσ των τελευταύων τριών (3) διαχειριςτικών χρόςεων (2013, 2014, 2015)
ςύμφωνα με την περύ εταιρειών νομοθεςύα τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ,, ςε
περύπτωςη που υποχρεούται ςτην ϋκδοςη ιςολογιςμών ό Τπεύθυνη Δόλωςη του
ςυνολικού ύψουσ του ετόςιου κύκλου εργαςιών, ςε περύπτωςη που δεν υποχρεούται ςτην
ϋκδοςη ιςολογιςμών ό εκκαθαριςτικϊ ςημειώματα ςτην περύπτωςη φυςικών προςώπων.



ε περύπτωςη νεοςύςτατου νομικού προςώπου, το οπούο ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ ςε ϋνωςη ό
κοινοπραξύα, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη προςωρινών ιςολογιςμών ό οποιουδόποτε
ϊλλου ιςοδύναμου αποδεικτικού εγγρϊφου για τη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του
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ςυμμετϋχοντοσ. ε περύπτωςη ςυμμετϋχοντοσ που δεν ϋχει κατϊ νόμο υποχρϋωςη
δημοςύευςησ ιςολογιςμών εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ περύ τησ
χρηματοοικονομικόσ του κατϊςταςησ, κατϊ τα ανωτϋρω ό οποιουδόποτε ϊλλου
ιςοδύναμου εγγρϊφου. ε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ που υποβϊλλουν κοινό
προςφορϊ, τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ προςκομύζονται για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ό
κοινοπραξύασ.
Αφού ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ προςκομύςει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ, η
Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ δύναται να ζητόςει ςυγκεκριμϋνεσ διευκρινύςεισ, εφόςον
προκύψει ςχετικό ανϊγκη. ε περύπτωςη που αυτόσ δεν προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα από τα
ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ ό δεν παρϊςχει τισ ςχετικϋσ διευκρινόςεισ εντόσ
χρονικού διαςτόματοσ πϋντε (5) ημερών αποκλεύεται από την διαδικαςύα και η κατακύρωςη
γύνεται ςτον προςφϋροντα με την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ βϊςει τιμόσ και ούτω καθεξόσ. Επύςησ, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ ό/και η
Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούνται να ζητόςουν πληροφορύεσ από τουσ φορεύσ (καταςκευαςτικούσ
ούκουσ, φορεύσ πιςτοπούηςησ, πελϊτεσ, ςυνεργεύα κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προςφϋροντα
ςτο οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη κατϊ τα ανωτϋρω προκειμϋνου να επαληθεύςουν τα
δηλούμενα ςτοιχεύα.
τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ ςυνεδριϊζει και ελϋγχει την ορθότητα και
την πληρότητα των υποβληθϋντων δικαιολογητικών κατακύρωςησ και ολοκληρώνει την επιλογό
του Οριςτικού Αναδόχου τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςοντασ το ςχετικό πρακτικό ελϋγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωςησ, το οπούο διαβιβϊζει, μαζύ με τα πρακτικϊ τησ αξιολόγηςησ των
οικονομικών προςφορών και των πρακτικών βϊςει των οπούων προκύπτει ο προςωρινόσ
ανϊδοχοσ, προσ ϋγκριςη ςτο αρμόδιο όργανο. Εν ςυνεχεύα, εκδύδεται η Απόφαςη Κατακύρωςησ
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ ϋχοντεσ ϋννομο ςυμφϋρον ςυμμετϋχοντεσ.

20 Εγγυητικό Καλόσ Εκτϋλεςησ
Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό καλόσ
εκτϋλεςησ ύψουσ 5%, επύ του καθαρού ποςού κατακύρωςησ (ςύμφωνα με το υπόδειγμα Α’). Ο
χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγυητικόσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ κατϊ ϋνα (1) μόνα του ςυμβατικού
χρόνου παρϊδοςησ του ϋργου. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό
ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ με την ςύνταξη
ςχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπό.

21 Ενςτϊςεισ-Προςφυγϋσ
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό ϋχουν το δικαύωμα υποβολόσ ενςτϊςεων, με την καταβολό του
νομύμου παραβόλου, κατϊ των αποφϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εντόσ πϋντε εργϊςιμων
ημερών από την ημϋρα που η ςχετικό Απόφαςη τουσ ϋχει κοινοποιηθεύ ςύμφωνα με τα
αναφερόμενα.
Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με την διαδικαςύα που προβλϋπεται από
το ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, ςε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξεων τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ
τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ
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τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει
δεκτό από το αποφαςύζον όργανο.
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.

22 Ματαύωςη Διαγωνιςμού
Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού, ςε
οποιοδόποτε ςτϊδιο, και την επανϊληψη του, με τροποπούηςη ό μη των όρων και των
προδιαγραφών τησ Διακόρυξησ.

23 Εμπιςτευτικότητα
Καθ' όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ από τη λόξη ό λύςη αυτόσ ο Ανϊδοχοσ
αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του Ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την
προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό
πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την
εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του.
Ο Ανϊδοχοσ δεν δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το Έργο, χωρύσ την
προηγούμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ούτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ
αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και δε δεςμεύει την
Αναθϋτουςα Αρχό με κανϋνα τρόπο, χωρύσ την προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη.
Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και όλα τα εξουςιοδοτημϋνα απ'
αυτόν πρόςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋναν, παρϊ μόνο ςτα πρόςωπα που
δικαιούνται να γνωρύζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' αυτούσ κατϊ τη διϊρκεια και με την
ευκαιρύα τησ υλοπούηςησ του Έργου και αφορούν ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα του Αναδόχου
ό μεθόδουσ υλοπούηςησ του Έργου.
Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του ϋχουν υποχρϋωςη εχεμύθειασ αναφορικϊ με κϊθε πληροφορύα
που περιόλθε ς' αυτούσ, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου («Εμπιςτευτικό Πληροφορύα») και
δεςμεύεται να μην αποκαλύψει ό χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε Εμπιςτευτικό Πληροφορύα.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ
ΣΑΞΙΑΡΦΟ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ - ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΤΜΒΑΗ
ΕΚΔΟΣΗ .....................................................
Ημερομηνύα ϋκδοςησ .../.../.........
Προσ:
…………………………………

Εγγυητικό
επιςτολό
μασ
υπ’
…………………………………………………..(…………………….€).

αριθμ.

................

για

ευρώ

Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ
διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ
{ε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ …………… Οδόσ …………. Αριθμόσ ……. Σ.Κ.
………}
{ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών
α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και
μϋχρι του ποςού των ευρώ ............................................................ (€………………………), για την καλό
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό ςύμφωνα με τη με αριθμό ...../...-....-.......
Διακόρυξό ςασ με αντικεύμενο …………………………………………………………….. ςυνολικόσ ςυμβατικόσ
αξύασ ευρώ ………........., πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ.
Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ
καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να
ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη
ειδοπούηςό ςασ.
Από την εγγύηςη αυτό, που παρϋχεται για την πιο πϊνω και μόνο αιτύα, θα απαλλϊξουμε τον
πελϊτη μασ τον οπούο εγγυόμαςτε, μόνο μετϊ από ϋγγραφη δόλωςό ςασ περύ απαλλαγόσ μασ από
κϊθε ευθύνη που μπορεύ να προκύψει από την προκειμϋνη εγγύηςη, ό μετϊ την επιςτροφό ςε εμϊσ
του ςώματοσ τησ παρούςασ εγγυητικόσ επιςτολόσ. ε κϊθε περύπτωςη όμωσ η παραπϊνω εγγύηςη
δε μπορεύ να ιςχύει μετϊ την ……………….. Μετϊ την πϊροδο τησ ημερομηνύασ αυτόσ, παύει να ιςχύει
ςε οποιουδόποτε την κατοχό και εϊν βρύςκεται.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’ - ΦΕΔΙΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Ημερομηνύα
Γϋννηςησ:

Όνομα:
Μητρώνυμο:
Σόποσ Γϋννηςησ:

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Όνομα Ιδρύματοσ

Σύτλοσ Πτυχύου

Ειδικότητα

Ημερομηνύα
Απόκτηςησ
Πτυχύου

ΆΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο

Εργοδότησ

Ρόλοσ και καθόκοντα ςτο
ϋργο

Απαςχόληςη ςτο
ϋργο
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Περύοδοσ
(από –ϋωσ)
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Τπόδειγμα Γ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ : 88868
- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: Λ. ΜΕΟΓΕΙΩΝ 96 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ 10177
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αρχιφύλακας ΣΙΡΚΙΝΙΔΗ Πέτρος
- Σηλέφωνο: 210-7471235
- Ηλ. ταχυδρομείο: p.tsirkinidis@astynomia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Τπηρεσίες Εκδηλώσεων
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: 79952000-2
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Τπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Σαχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Σηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι
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επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε
το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
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[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
30

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος [ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
[……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Σαχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Σηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
[……]
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του
30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα
με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
5.

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Τπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, [] Ναι [] Όχι
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
35

αποκλεισμού («αστοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:
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[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;
ΥΟΡΟΙ
ΕΙΥΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΥΑΛΙΗ
α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- ε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
Εάν ναι, να
αναφερθούν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
αναφερθούν
λεπτομερείς
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
λεπτομερείς
πληροφορίες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
πληροφορίες
[……]
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
[……]
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
των εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
[] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
xxvii
αυτές αυτές τις περιστάσεις
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Ζχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxviii
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω

της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

[] Ναι [] Όχι
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[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
υντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής [] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Φρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον εργασιών:[……][…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που
έτος: [……] κύκλος
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
εργασιών:[……][…]νόμισμα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
έτος: [……] κύκλος
σύμβασης :
εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
[……],[……][…]νόμισμα
xxxiv
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής
:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
νόμισμα
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
στα έγγραφα της σύμβασης για τον
νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που
απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον τομέα και
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
[……],[……][…] νόμισμα
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
3) ε περίπτωση που οι πληροφορίες
[…................................…]
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
και η αντίστοιχη αξία)
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έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Σο ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
την περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Σο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
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α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]

48

ΑΔΑ: 7ΖΩΝ465ΧΘ7-Λ63
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα
[] Ναι [] Όχιxlv
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
των εγγράφων): [……][……][……]xlvi
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

1
1

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Τπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008,
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ
δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν.
Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
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xiii

Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσπλαίςιο.
xiv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
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xxvi

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Πρβλ άρκρο 48.

xxxi

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ
ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο
και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ,
ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
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xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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