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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου
Ραρανεςτίου

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Αδριανι Δράμασ

Ρόλθ

Αδριανι - Δράμα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

66100

Τθλζφωνο

2521082472

Φαξ

2521082472

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

paid_ad@otenet.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μποφφθ Άννα

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http://www.paranesti.gr/

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει
ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ).
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, θ Στζγαςθ και
υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ Κοινωνικι προςταςία, θ Υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα βρεφικισ παιδικισ θλικίασ - τρίτθσ θλικίασ, οι Υπθρεςίεσ ιατροφαρμακευτικισ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, θ
Αναψυχι, ο πολιτιςμόσ, θ κρθςκεία και θ Εκπαίδευςθ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ : http://www.paranesti.gr/
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από το http://www.eprocurement.gov.gr κακϊσ και από
το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ Διμου Ραρανεςτίου και
ςυγκεκριμζνα, αρμόδια υπάλλθλοσ ζχει οριςτεί θ κ. Άννα Μποφφθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ: 25210
82472.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν.
4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 60/6115.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 2017ΕΡ23160017)
Το έργο "SMART MEDICINE" εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A
"Greece-Bulgaria 2014-2020” και ςυγχρθματοδοτείται από Ευρωπαϊκούσ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και εκνικούσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών (για τθν Ελλάδα ειδικά μέςω
του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδύςεων
), ςφμφωνα με τθν υπ
’ αρικμό "B2.9a.12" Σφμβαςθ
Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract ) που υπογράφθκε ςτισ 05/09/2017 μεταξφ τθσ Διαχειριςτικθ́σ Αρχθ́σ
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” και του Διμου
Ντιμίτροβγκραντ (Βουλγαρία) και έχει λάβει κωδικό MIS 5016387.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Συμβοφλου διαχείριςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ
υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνφμιο “SMART_MED”, θ οποία ζχει τίτλο:
«Διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ ζργου (οικονομικι και διοικθτικι διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ του ζργου
από εξωτερικό ςφμβουλο)».
Οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ Συμβοφλου διαχείριςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ περιλαμβάνουν:


Τθν παροχι υπθρεςιϊν διοικθτικισ – γραμματειακισ υποςτιριξθσ (secretarial support) του ζργου
για το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου
Ραρανεςτίου



Τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ (project management) για τθν ορκι και ομαλι ολοκλιρωςθ
του ζργου

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :


79411000-8 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα γενικισ διαχείριςθσ

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Δε γίνονται δεκτέσ τμθματικέσ
προςφορζσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 27.419,35 ΦΡΑ : € 6.580,65).

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
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Θ διάρκεια τθσ ςύμβαςθσ ορίηεται ζωσ τισ 04/09/2019 - θμερομθνία λιξθσ του ζργου “SMART_MED”, ενϊ
μπορεί να παρατακεί ςε περίπτωςθ ςυνολικισ παράταςθσ του ζργου “SMART_MED”.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ
τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφερόντων και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν ςτο
ςφνολο τθσ προχπολογιςκείςασ υπθρεςίασ από τον αντίςτοιχο μακθματικό τφπο που προςδιορίηεται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
– Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει,

-

τθσ με αρ. 60/2011 (Β' 1134/3.6.2011) Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ραρανεςτίου
"υγνϊνευςθ Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου Διμου Παρανεςτίου"

-

τθσ με αρ. 15718 (Β' 3086/4.12.2013) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ - Θράκθσ "Ζγκριςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Διμου
Παρανεςτίου Νομοφ Δράμασ με τθν επωνυμία «Νομικό Πρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Προςχολικισ Αγωγισ και Παιδείασ Διμου Παρανεςτίου»"

-

τθσ με αρ. οικ. 20507 (Β' 102/20.1.2015) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ - Θράκθσ "Λφςθ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Παρανεςτίου Ν.
Δράμασ −Οριςμόσ εκκακαριςτϊν − Μεταφορά προςωπικοφ Ι.Δ.Ο.Χ. ςτο Ν.Π.Δ.Δ. του Διμου
Παρανεςτίου"

-

τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1159/2000 τθσ Ε.Ε. για τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που πρζπει να
αναλαμβάνουν τα κράτθ - μζλθ ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ των διαρκρωτικϊν ταμείων,
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.
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-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ.
Εςωτερικϊν1*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»2, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,

1

Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου
379,
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)

2

11389/1993

(Βϋ

185)

του

Υπουργοφ

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
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-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

-

το ζγγραφο του "SMART_MED": "Application Form" (Φεβρουάριοσ 2018)

-

το ζγγραφο του "SMART_MED": "Partnership Agreement" (Σεπτζμβριοσ 2017)

-

το ζγγραφο του "SMART_MED": "Subsidy Contract" (Σεπτζμβριοσ 2017)

-

τθν υπ' αρικμ. 15/2017 (14/07/2017) Α.Δ.Σ με κζμα "ΑΡΟΔΟΧΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“SMART MEDICINE – SMART MED”, ΡΟΥ ΥΡΟΒΛΘΘΘΚΕ ΣΤΘΝ 2Θ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 20142020)", το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου
Ραρανεςτίου αποδζχτθκε τθν εγκριτικι πράξθ ςυμμετοχισ του ςτο ζργο "SMART_MED"

-

Τθν υπ. αρ. 28/2017 (16/10/2017) Α.Δ.Σ. με κζμα «ΕΓΚΙΣΘ ΕΓΓΑΦΘΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ "SMART MEDICINE - SMART_MED", ΡΟΥ ΥΡΟΒΛΘΘΘΚΕ ΣΤΘΝ 2Θ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΤΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE
– BULGARIA 2014-2020)», το ζργο εγγράφθκε ςτα ζςοδα του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου με Κ.Α. 1323.01, με ςυνολικό
ποςό: 374.645,00 €

-

Tθν υπ. αρ. 28/2017 (16/10/2017) Α.Δ.Σ. με κζμα «ΕΓΚΙΣΘ ΕΓΓΑΦΘΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ "SMART MEDICINE - SMART_MED", ΡΟΥ ΥΡΟΒΛΘΘΘΚΕ ΣΤΘΝ 2Θ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΤΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE
– BULGARIA 2014-2020)» με Κ.Α.:
i. 60/6115.01 με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ SMART_MED - INTERREG
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ)" (ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1.3.2)" ςυνολικοφ ποςοφ: 34.000,00 €

-

Tθν υπ. αρ. 15/2018 (20/04/2018) Α.Δ.Σ. με κζμα «Βϋ ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018», με τθν οποία αναμορφϊκθκε ο προχπολογιςμόσ του ζργου ζπειτα από τθν ζγκριςθ αιτιματοσ
τροποποίθςθσ που κατατζκθκε και διετζκθ θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ για τθν υπθρεςία "ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ)" ςε βάροσ του ΚΑ 60/6115.01

-

τθν υπ’ αρικμ. 1/2018 μελζτθ του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ
& Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ SMART_MED INTERREG (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ)".
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-

τθν υπϋαρικμ. 51/2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια
του διαγωνιςμοφ, τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ζγινε ο κακοριςμόσ των όρων δθμοπράτθςθσ

-

τον αρικμό ανάλθψθσ υποχρζωςθσ: 75 -12/10/2018 & ΑΔΑ: 60ΒΗΟΕ7Δ-33Σ

-

Το πρωτογενζσ αίτθμα, το οποίο ζχει καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων με Αρικμό Διαδικτυακισ ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) ωσ εξισ: 18REQ003855421 201810-17

-

Το εγκεκριμζνο αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ ωσ εξισ: 18REQ003855495 201810-17

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 31/10/2018 και ϊρα 11:00 π.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ςτθν ζδρα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί από επιτροπι του Διμου Ραρανεςτίου ςφμφωνα με τθ ςυναφκείςα
προγραμματικι ςφμβαςθ μεταξφ Διμου Ραρανεςτίου και του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν ζδρα του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου ςτθν Αδριανι, τθ Τετάρτθ, 31/10/2018 και ϊρα
11:00 π.μ. (καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ προςφορϊν). *φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον
δϊδεκα (12) θμερϊν, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ+
Οι προςφορέσ που για οποιοδθ́ποτε λόγο κατατεκούν θ́ υποβ λθκοφν μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ
κατάκεςθσ προςφορϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ και κα επιςτραφοφν ςτουσ διαγωνιηόμενουσ χωρίσ να
αποςφραγιςτοφν.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςε μία (1) εφθμερίδα του Τοπικοφ Τφπου.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): http://www.paranesti.gr/
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Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον Ανάδοχο

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ με ΑΔΑ ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 92ΜΝΟΕ7Δ-ΓΕ0
2. θ παροφςα Διακιρυξθ όπωσ δθμοςιεφτθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με τα Ραραρτιματα, που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
3. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. τθν υπ’ αρικμ. 1/2018 μελζτθ του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ
Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου για τισ Υπθρεςίεσ Συμβοφλου διαχείριςθσ και τεχνικισ
υποςτιριξθσ υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνφμιο “SMART_MED”. Θ
Υπθρεςία ζχει τίτλο: «Διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ ζργου (οικονομικι και διοικθτικι διαχείριςθ
και ςυντονιςμόσ του ζργου από εξωτερικό ςφμβουλο)».
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Νομικοφ
Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου ςτθ
διεφκυνςθ: http://www.paranesti.gr/ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ: Νομικό
Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου, Αδριανι, ΤΚ
66100 Δράμα , κ. Άννα Μποφφθ, τθλ. 25210 82472 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία)
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι και
τθν 26/10/2018. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ
διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν
από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των Ρροςφορϊν.
Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Κανζνασ
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ δεν
εξετάηονται.
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι, με δικι τουσ ευκφνθ, πρζπει να ενθμερϊνουν με τα ςτοιχεία τουσ (π.χ.
επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ, e-mail κτλ.) τθν Ανακζτουςα Αρχι
(paid_ad@otenet.gr e-mail αρμόδιου για παροχι διευκρινίςεων), ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ενθμζρωςι
τουσ ςε τυχόν διευκρινίςεισ, που κα παραςχεκοφν.
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Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προσ τθ διεφκυνςθ: (paid_ad@otenet.gr e-mail αρμόδιου για παροχι
διευκρινίςεων), χωρίσ όμωσ θ δυνατότθτα αυτι να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ από τθν
υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα ερωτιματα και γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν
προκεςμία που ορίηεται παραπάνω. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν
υποβλθκεί μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι
γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα
ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά και ςε
θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)3. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από

3

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
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πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ωσ κακολικόσ διάδοχοσ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ςτουσ τομείσ εγγυοδοςίασ και πιςτοδοςίασ) ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ εγγυιςθσ καλισ
εκτζλεςθσ τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςφμφωνα με το πρότυπο του Ραραρτιματοσ ΙΙI.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ Α.Α. μπορεί να
απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 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),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 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), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται 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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 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
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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 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
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αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
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εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ

2.2.2.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2 γ) και 2.2.2.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που
προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ *ιςχφει κατά
περίπτωςθ για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+.
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2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των
τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων τουλάχιςτο ίςο με τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ χωρίσ
ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των
τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ
δραςτθριοποιείται.

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
α) κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ςυμβάςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικϊν με τθν ωρίμανςθ ι/και διαχείριςθ ζργων ενταγμζνων ςτθν «προγραμματικι
περίοδο ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ι 2014 – 2020», για λογαριαςμό φορζων του δθμόςιου ι/και του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα.
Ολοκλιρωςθ ενόσ Ζργου με επιτυχία νοείται ωσ, θ εντόσ αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ, εντόσ του αρχικοφ
προχπολογιςμοφ, εντόσ των προδιαγραφϊν ποιότθτασ, ολοκλιρωςθ ενόσ αντίςτοιχου Ζργου, το οποίο,
προςζκεςε τθν αναμενόμενθ προςτικζμενθ αξία ςτον πελάτθ ςε ςχζςθ δθλ. με τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ
(scope), υπό τουσ οποίουσ, του ανατζκθκε το Ζργο.
β) να διακέτουν Ομάδα Έργου με τουλάχιςτον τα εξθ́σ τρία (3) ςυνολικά μζλθ:


Υπεφκυνοσ Ζργου



Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ζργου



Υπεφκυνοσ ποιότθτασ

με τθν κάτωκι εμπειρία και επαγγελματικά προςόντα:
Υπεφκυνοσ ζργου:
1. Να είναι απόφοιτοσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ
2. Να διακέτει τουλάχιςτον 4ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ζργων ενταγμζνων ςτθν
«προγραμματικι περίοδο ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ι 2014 – 2020», για λογαριαςμό δθμόςιων ι/και
ιδιωτικϊν φορζων.
3. Να διακέτει αποδεδειγμζνθ εμπε ιρία ωσ υπεφκυνοσ ι αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ςε μία (1)
τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνθ ςφμβαςθ με αντικείμενο «υπιρεςιεσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ και
διαχείριςθσ» που να αφοροφν ζργο το οποίο να ζχει υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο Διαςυνοριακϊν ι
Διακρατικϊν Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων Interreg κατά τθν «προγραμματικι περίοδο ΕΣΡΑ 2007
– 2013 ι ΕΣΡΑ 2014 – 2020»
4. Να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ωσ υπεφκυνοσ ζργου ςε μία (1) τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνθ
ςφμβαςθ για λογαριαςμό δθμόςιων φορζων, με αντικείμενο «υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και
ςυντονιςμοφ ζργου» που να αφορά ζργο το οποίο:
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a. να έχει υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο Ευρωπα ικϊν Ρρογραμμάτων κατά τθν «προγραμματικι
περίοδο ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ι ΕΣΡΑ 2014 – 2020»
b. να ςχετίηεται με πρόλθψθ υγείασ ςτο ςφνολό του
5. Να διακζτει εν ενεργεία επαγγελματικι πιςτοποίθςθ διαχείριςθσ ζργων (Project Management
Professional – PMP) του οργανιςμοφ PMI (Project Management Institute) ι PRINCE2 Practitioner
(Projects In Controlled Environment Version 2) ι άλλθσ αντίςτοιχθσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθσ.
6. Να διακέτει Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ ζργου:
1. Να είναι απόφοιτοσ πανεπιςτθμιακθ́σ εκπαίδευςθσ
2. Να διακέτε ι τουλάχιςτον 5ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ζργων ενταγμζνων ςτθν
«προγραμματικι περίοδο ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ι 2014 – 2020», για λογαριαςμό φορζων του
δθμόςιου ι/και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
3. Να διακέτει αποδεδειγμένθ εμπειρία ωσ υπεύ
κυνοσ έργου θ́ αναπλθρωτθ́σ υπεύκυνοσ ςε
τουλάχιςτον ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο ςτο χϊρο τθσ υγείασ , το οποίο χρθματοδοτθ́κθκζ ςτο
πλαίςιο τθσ «προγραμματικισ περιόδου ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ι ΕΣΡΑ 2014 – 2020» για λογαριαςμό
φορζων του δθμόςιου ι/και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
4. Να διακέτει Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ ζργου:
1. Να είναι απόφοιτοσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ
2. Να διακέτει τουλάχιςτον 5ετι επαγγελματικι εμπειρία
3. Να διακέτει αποδεδειγμζνθ εμπε
ιρία ωσ υπεφκυνοσ ποιότθτασ ςε μία (1) τουλάχιςτον
ολοκλθρωμζνθ ςφμβαςθ με ακτικείμενο «υπθρεςιεσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ»
που να αφοροφν ζργο το οποίο:
a. να ζχει υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο Διαςυνοριακϊν ι Διακρατικϊν Ευρωπαϊκϊν
Ρρογραμμάτων Interreg κατά τθν «προγραμματικι περίοδο ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ι ΕΣΡΑ
2014 – 2020»
4. Να διακζτει τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία τθν τελευταία δεκαετία ςτον Ροιοτικό Ζλεγχο Μονάδων
ι/και ςτον Σχεδιαςμό – Ανάπτυξθ Συςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κακϊσ και επαγγελματικι
κατάρτιςθ ωσ Επικεωρθτισ Συςτθμάτων Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO
9001:2008 ι νεότερο.
5. Να διακζτει εμπειρία τθν τελευταία δεκαετία ςτον Σχεδιαςμό – Ανάπτυξθ 3 τουλάχιςτον
Συςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO 13485.
γ) Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ και υλοποίθςθ του ζργου και δεδομζνου πωσ το πρόγραμμα ςε
εταιρικό επίπεδο βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των υποχρεϊςεων του
πρϊτου ζτουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ιδιαιτζρωσ πι εςτικό και εμπροςκοβαρζσ ςε κρίςιμεσ για τθν
αποτελεςματικότθτα του ζργου υποχρεϊςεισ , απαιτείται από τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ
αναδόχουσ να διακζςουν Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ζργων (Project Management software). Το λογιςμικό
πρζπει να είναι διαδικτυακισ τεχνολογίασ (web-based software) το οποίο κα διαςφαλίςει τθν ομαλι
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υλοποίθςθ του ζργου με δυνατότθτεσ καταγραφισ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ για όλα τα
παρακάτω:
o Ραραδοτζων ζργου
o Ρροχπολογιςμοφ
o Χρονοδιαγράμματοσ
o Οροςιμων
o Ρρομθκειϊν και ςυμβαςιοποιιςεων
o ίςκων ζργου
o Ελζγχου και διαχείριςθσ Ροιότθτασ
o Τροποποιιςεων ζργου
o Ανάρτθςθ εγκεκριμζνων εγγράφων του ζργου
o Διαχείριςθ χρθςτϊν για τθν ταυτόχρονθ χριςθ του λογιςμικοφ ανάλογα με το προφιλ
δικαιωμάτων του κακενόσ
Θ δυνατότθτα του αναδόχου να διακζςει λογιςμικό με τισ παραπάνω δυνατότθτεσ κρίνεται ότι κα
ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν ομαλι υλοποίθςθ του ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τον βακμό πολυπλοκότθτασ
που παρουςιάηουν γενικά τα πολυεταιρικά ζργα Εδαφικισ Συνεργαςίασ.

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Για τθν εκπόνθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δεν απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
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Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ
υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα Οικονομικό Φορζα
ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, κατ’ ελάχιςτον από ζναν από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπ τωςθ εκπροςώπου του Οικονομικού φορέα θ προκαταρκτικθ́ απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςύνολο των φυςικών
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ , διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορέα για τθν εφαρμογθ́ τθσ προθγουμένθσ παραγράφου
, νοείται ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ , όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ
του κατά το χρόνο υποβολθ́σ τθσ προςφοράσ θ́ αίτθςθσ ςυμμετοχθ́σ θ́ το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμένο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςύμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολθ́σ προςφοράσ από ένωςθ οικονομικών φορέων
, το Τυποποιθμέν ο Έντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςοτζρων
άλλων οικονομικϊν φορζων, οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι θ
ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ για κάκε ζναν από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Δεν απαιτείται υποβολι ΤΕΥΔ ςτισ
περιπτωςεισ χριςθσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ωσ μζλθ τθσ ομάδασ ζργου.

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
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υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.3-2.2.7).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά4:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, εκδόςεωσ εντόσ
του τελευταίου τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ
4

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Από το πιςτοποιθτικό (για τθν παράγραφο 2.2.2.2) κα
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Θα
ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ. Το πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ (για τθν παράγραφο 2.2.2.3 περίπτωςθ βϋ) κα είναι ζκδοςθσ του
τελευταίου τριμινου.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα,
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ από το οικείο επαγγελματικό
μθτρϊο (επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ), από
το οποίο προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοι, κακϊσ επίςθσ και το ειδικό επάγγελμα τουσ. Οι οικονομικοί
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2014,
2015 και 2016), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ
φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
Α. Στοιχεία του υποψθφίου Αναδόχου:
(i) Αναλυτικά ςτοιχεία φυςικϊν προςϊπων ι νομικοφ προςϊπου (επωνυμία, διεφκυνςθ, νομικι
μορφι, ςτοιχεία επικοινωνίασ, όνομα του αρμόδιου εκπροςϊπου για τθν προςφορά).
(ii) Σφντομο ιςτορικό ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ.
Β. Εμπειρία υποψθφίου αναδόχου και ςτοιχεία ομάδασ ζργου:
Ι) Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε επιτυχϊσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα πζντε (5)
τελευταία ζτθ (2013, 2014, 2015, 2016 και 2017) και είναι ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι
ικανότθτα τθσ παραγράφου 2.2.5
Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Ππου:

Α/Α

ΡΕΛΑΤΘ
Σ

ΣΥΝΤΟΜΘ
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ

ΔΙΑΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΕΓΟΥ (από –
ζωσ)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΡΑΟΥΣΑ
ΦΑΣΘ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ
ΡΕΓΑΦΘ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ
ΣΤΟ ΕΓΟ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ
ΕΓΟ
(προχπολογιςμόσ)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ
(τφποσ &θμ/νία

-

«ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΘ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ

-

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ»: «ζξωκεν καλι μαρτυρία» τθσ εξζλιξθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ ι του επιτυχοφσ
αποτελζςματοσ του Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ ι ςφμβαςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ
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Δθμόςιασ Αρχισ ι υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου.

Σθμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ
των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.
ΙΙ) Ρίνακα των ςτελεχϊν και εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το
ακόλουκο υπόδειγμα:

Α/
Α

Ονοματεπϊνυμο
Μζλουσ Ομάδασ
Ζργου

Εταιρεία (ςε
περίπτωςθ
Ζνωςθσ ι
Κοινοπραξίασ)

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου –
Θζςθ ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ
δλδ. Υπεφκυνοσ Ζργου,
μζλοσ ομάδασ ζργου κλπ.

Ρροτεινόμενοι
Ανκρωπομινεσ
απαςχόλθςθσ ςτο
ζργο

IIΙ) Τα βιογραφικά τθσ Ομάδασ Ζργου (Υπεφκυνοσ και λοιπά ςτελζχθ), ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβεια των δθλουμζνων ςτοιχείων . Θ
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν για τθν απόδειξθ των
ανωτζρω..
IV) Ο Υπεφκυνοσ – Συντονιςτισ του Ζργου και τα ςτελζχθ και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ τθσ Ομάδασ Ζργου
υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ, με τθν οποία αποδζχονται ότι κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο ςφμφωνα με
τθ κζςθ τουσ ςτο οργανωτικό ςχιμα που περιγράφεται και ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για όλθ
τθν προβλεπόμενθ διάρκεια του παρόντοσ ζργου και αποδζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Ο Υπεφκυνοσ του Ζργου και τα ςτελζχθ δθλϊνουν ότι ςε περίπτωςθ αποχϊρθςισ τουσ από τθν εταιρεία ι
λφςθσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, οφείλουν να ενθμερϊςουν τον Ανάδοχο και τθν Ανακζτουςα Αρχι
τουλάχιςτον 30 θμζρεσ πριν. Στο διάςτθμα αυτό παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ.
V) Ριςτοποιθτικό που να αποδεικνφει ότι ο Υπεφκυνοσ – Συντονιςτισ του Ζργου διακζτει ςε ιςχφ
επαγγελματικι πιςτοποίθςθ διαχείριςθσ ζργων (Project Management Professional – PMP) του οργανιςμοφ
PMI (Project Management Institute) ι PRINCE2 Practitioner ( Projects In Controlled Environment Version 2)
ι άλλου αντίςτοιχου διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ.
Οι εν λόγω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και γενικότερα οποιαδιποτε άλλθ υπεφκυνθ διλωςθ δεν απαιτείται να
φζρουν κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Γ. Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ, από ςχετικό demo του υπό διάκεςθ
«Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Ζργων» με τθν μορφι online εφαρμογισ ςτο διαδίκτυο. Το ςφςτθμα κα πρζπει
να είναι λειτουργικό, ζτοιμο προσ χριςθ και να καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων τθσ παραγράφου
2.2.5 περίπτωςθ γ.
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

ΚΙΤΗΙΟ
Κ1

ΡΕΙΓΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ (ς)
Κατανόθςθ του Ζργου:
 Αντίλθψθ και κατανόθςθ του αντικειμζνου, του
περιβάλλοντοσ και των απαιτιςεων του ζργου
20%
 Αποτελεςματικόσ προςδιο ριςμόσ - τεκμθρίωςθ
των κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ και
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Κ2

Κ3

Κ4

Κ5

Κ6

παρουςίαςθ εναλλακτικϊν τρόπων διαςφάλιςθσ
τουσ
Σαφινεια προφοράσ:
Σαφινεια
και
πλθρότθτα
τθσ
προςφοράσ,
ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου.
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ:
Οργάνωςθ και ανάλυςθ των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν, καταλλθλότθτα και αποτελεςματικότθτα
των προτεινόμενων μεκόδων, τεχνικϊν, εργαλείων
και παραδοτζων.
Ρρογραμματιςμόσ Υλοποίθςθσ Ζργου:
Φάςεισ / Ραραδοτζα ζργου - Ορόςθμα,
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου.
Οργάνωςθ τθσ Υλοποίθςθσ του Ζργου:
Ρλθρότθτα και επάρκεια ςχιματοσ οργάνωςθσ
ομάδασ
ζργου
και
κατανομισ
εργαςιϊν,
χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ζργου.
«Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ζργων»
Λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ βάςει demo version
που κα παρουςιαςτεί

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ

20%

20%

10%

10%

20%
100%

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Ρροςφορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια
Επιτροπι κα προβεί ςτθν κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ
με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:
ΤΒΑi = (90) * ( Ui / Umax ) + (10) * (Οmin/Οi)
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όπου:
Umax
Ui
Οmin
Οi
ΤΒΑi

θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά
θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i
το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι
το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i
ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ, ο οποίοσ ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο ΤΒΑ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο
οποίοσ φζρει υπογραφι και ςφραγίδα και επ’ αυτϊν υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
«ΡΟΣΦΟΑ».
ΡΟΣ: «ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ, ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ
ΑΓΩΓΘΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ»
ΑΔΙΑΝΘ ΔΘΜΟΥ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ
Τ.Κ. 66100 ΔΑΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
"ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ)".

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 31/10/2018 ΘΜΕΑ ΤΕΤΑΤΘ ΚΑΙ ΩΑ
11:00 π.μ.
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 31/10/2018 ΘΜΕΑ ΤΕΤΑΤΘ ΚΑΙ ΩΑ 11:00 π.μ.
ΜΕ ΤΘΝ ΕΝΔΕΙΞΘ : ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ
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Τα ςτοιχεία του Ρροςφζροντα (πλιρθσ επωνυμία, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, αρικμόσ
τθλεομοιοτυπίασ, e-mail).

Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ κα περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) διαφορετικοφσ
υποφάκελουσ:
α. Σφραγιςμζνο φάκελο µε ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» που κα περιζχει τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ ςφμφωνα µε τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 93 του Ν.4412/2016.
β. Σφραγιςμζνο φάκελο µε ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 94 του
Ν.4412/2016, που κα περιζχει 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο.
γ. Σφραγιςμζνο φάκελο µε ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Θ οικονομικι προςφορά κα περιζχει το
κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ/εργαςίασ ςε ευρϊ, µθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ ΦΡΑ που προβλζπεται.
Θα αποκλείονται του διαγωνιςμοφ, προςφορζσ που δεν ζχουν ςφραγιςμζνα ςε ιδιαίτερο φάκελο τα
οικονομικά ςτοιχεία.
Πλοι οι επιμζρουσ υποφάκελοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα V),
β) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ εφόςον οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με
εκπρόςωπο/αντιπρόςωπό τουσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο «ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ
Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ
και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ όλα τα ζγγραφα και τα
δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια και χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ και ςυγκεκριμζνα όλα τα δικαιολογθτικά τθσ περιπτ. Β4,
εδαφ. Β τθσ παρ. 2.2.8.2.
Δεδομζνου ότι θ Τεχνικι Ρροςφορά αποτελεί κφριο κριτιριο ανάκεςθσ του ζργου, κα πρζπει τα ςχετικά
ςτοιχεία που αναφζρονται ς’ αυτι να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να
δίνουν ςαφι εικόνα ότι ο Ρροςφζρων ζχει κατανοιςει το ζργο που καλείται να αναλάβει.
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Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να προτείνουν το κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα
(ομάδα ζργου) και το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που κα αξιοποιιςουν ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ εκπόνθςθ του ζργου που κα αναλάβουν.
Οι Ρροςφζροντεσ κα πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να παρακζτουν μία αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ
δομισ που προτίκενται να διακζςουν, κακϊσ και του ςυνόλου των διαδικαςιϊν και τθσ μεκοδολογίασ,
που κα χρθςιμοποιιςουν. Θα πρζπει ςυγκεκριμζνα: (α) να προτείνουν το κατάλλθλο οργανωτικό ςχιμα
και κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που κα χρθςιμοποιιςουν, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
αποτελεςματικι, ποιοτικά ορκι και ζγκαιρθ πορεία του ζργου που κα αναλάβουν. Γενικι περιγραφι των
λειτουργιϊν που κα επιτελζςουν τα επιμζρουσ μζλθ που κα εμφανιςκούν ςτο προθγούμενο οργανωτικό
ςχιμα, όπου κα παρουςιάηονται τα κακικοντα και θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ Ομάδασ
Ζργου. (β) να περιγράφουν με ςαφινεια και αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ και τισ μεκόδουσ που κα
εφαρμόςουν, (γ) να περιγράφουν με ςαφινεια και αναλυτικά τον προγραμματιςμό υλοποίθςθσ του
ζργου, (δ) να αναλφουν τθν μζκοδο και τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ζργου, κινδφνων, ποιότθτασ και
ηθτθμάτων που κα χρθςιμοποιιςουν, (ε) να αναλφςουν τθν μεκοδολογία υλοποίθςθσ των παραδοτζων
του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, (η)
να τεκμθριϊςουν με ςαφινεια τον τρόπο με τον οποίο το Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ζργων που κα διακζςουν
κα καλφψει τισ απαιτοφμενεσ δυνατότθτεσ καταγραφισ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ που
αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ, (θ) να παρακζτουν πρότυπα (templates) ςχετικά με τα παραδοτζα του πίνακα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.
Από τα παραπάνω το ςτοιχείο (θ) είναι προαιρετικό και εφόςον ςυμπεριλθφκεί ςτθν Τεχνικι προςφορά
από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ και φυςικά ςυνάδει με το παρόν έργο και τθ φιλοςοφία του
, κα
αποτιμθκοφν και κα βακμολογθκούν από τθν αρμόδια επιτροπθ́ με επιπλέον βακμολογία , ςτα πλαίςια
των κριτθρίων Κ2 «Σαφινεια προςφοράσ» και Κ3 «Μεκοδολογικι προςζγγιςθ».
Τεχνικι προςφορά θ οποία δεν διακζτει τθν ωσ άνω προδιαγεγραμμζνθ δομι
, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ, από ςχετικό demo του υπό διάκεςθ «Λογιςμικό
Διαχείριςθσ Ζργων» με τθν μορφι online εφαρμογισ ςτο διαδίκτυο, που κα περιλαμβάνει αναλυτικι
παρουςίαςθ των δυνατοτιτων όπωσ αυτά αναλφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ και ςυγκεκριμζνα
με δυνατότθτεσ καταγραφισ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ για όλα τα παρακάτω:
o Ραραδοτζων ζργου
o Ρροχπολογιςμοφ
o Χρονοδιαγράμματοσ
o Οροςιμων
o Ρρομθκειϊν και ςυμβαςιοποιιςεων
o ίςκων ζργου
o Ελζγχου και διαχείριςθσ Ροιότθτασ
o Τροποποιιςεων ζργου
o Ανάρτθςθ εγκεκριμζνων εγγράφων του ζργου
o Διαχείριςθ χρθςτϊν για τθν ταυτόχρονθ χριςθ του λογιςμικοφ ανάλογα με το προφιλ
δικαιωμάτων του κακενόσ
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά αφορά ςτο προτεινόμενο από τον υποψιφιο ανάδοχο τίμθμα για το ςφνολο του
ζργου χωρίσ ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ.
Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, εφόςον χρθςιμοποιείται ςε
ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πζντε.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι οικονομικι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ που ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ςχετικά για το ςκοπό αυτό.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι
προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κα ηθτθκοφν από τον
προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ εξθγιςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 88 του
Ν.4412/2016.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
Αντιπροςφορζσ ι/και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και δ) είναι αόριςτεσ, αντιφατικζσ, υπό αίρεςθ ι δεν
περιλαμβάνουν το ςφνολο των απαιτιςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Θ επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ, οπότε και ανακοινϊνεται από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ ότι ζλθξε θ παράδοςθ των προςφορϊν, αναγράφεται τοφτο ςτα πρακτικά και
απαγορεφεται για οποιονδιποτε λόγο θ αποδοχι των προςφορϊν μεταγενζςτερα με ποινι ακυρότθτασ
του διαγωνιςμοφ.
Αποςφραγίηονται πρϊτα οι φάκελοι με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςτθ ςυνζχεια οι τεχνικζσ
προςφορζσ και τζλοσ οι οικονομικζσ προςφορζσ, ςε μία ι περιςςότερεσ δθμόςιεσ ςυνεδριάςεισ, κατά τθν
κρίςθ τθσ (άρκρο 100 και παρ.4 του άρκρου 117 του Ν.4412/2016).
Αναλυτικά:
α) Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει δθμόςια, παρουςία των διαγωνιηομζνων, κατά
τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ τον κυρίωσ φάκελο (φάκελο ΡΟΣΦΟΑΣ) και καταγράφει τουσ
διαγωνιηόμενουσ ςε πρακτικό, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα
του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται και θ τυχόν επίδοςθ τθσ προςφοράσ χωρίσ τθν προςκόμιςθ των
απαιτοφμενων ςτοιχείων (φακζλων), πράγμα που κάνει τθν προςφορά απαράδεκτθ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
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Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν κωλφει τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ
*παρ. 3 του άρκρου 117 του Ν.4412/2016+

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ, ςτον οποίο πρόκειται να
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.7 αυτισ, πλθν
των δικαιολογθτικϊν τθσ περιπτ. Β4, εδαφ. Β τθσ παρ. 2.2.8.2 τα οποία κα πρζπει να περιλαμβάνονται επί
ποινι αποκλειςμοφ ςτον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον έλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικών διαπιςτωκεί ότι δεν έχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν , παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του . Θ ανακέτουςα αρχθ́ μπορεί αιτιολογθμένα να παρατείνει τθν ωσ άνω
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο και ςε κάκε
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν
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άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει
δεκτι.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά τθν 26θ
Ιουνίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα III τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ,
τουλάχιςτον κατά ζνα μινα.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσκαλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Σελίδα 38

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1 Θ πλθρωμθ́ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται τμθματικά μετά τθν παραλαβι των
παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων όπωσ προβλέπεται ςτο
χρονοδιάγραμμά τουσ ςτο Ραράρτθμα Ι και ςύμφωνα με το κόςτοσ που έχει προςφερκεί από τον ανάδοχο.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ
ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με το άρκρο 350 του Ν. 4412/2016). Το ποςό τθσ κράτθςθσ παρακρατείται από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ ΑΕΡΡ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό
λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν ΑΕΡΡ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Σελίδα 42

6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςύμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τισ 04/09/2019 - θμερομθνία λιξθσ
του έργου “SMART_MED”, ενϊ μπορεί να παρατακεί ςε περίπτωςθ ςυνολικισ παράταςθσ του ζργου
“SMART_MED”.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαραίτθτοσ ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί
και ο ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
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Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

Αδριανι,17/10/2018
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ
ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΑΝΙΑΔΘΣ ΙΟΔΑΝΘΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Το ζργο "SMART MEDICINE" και ακρωνφμιο “SMART_MED” ζχει ενταχκεί ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα
9a: "Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local
development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved
access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based
services" (Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και τισ κοινωνικζσ υποδομζσ που ςυμβάλλουν ςτθν εκνικι,
περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, μειϊνοντασ τισ ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ
υγείασ, προωκϊντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικοφ,
πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και υπθρεςίεσ αναψυχισ και τθ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι φροντίδα ςτθ
φροντίδα τθσ κοινότθτασ), ςτον άξονα 4: "A socially inclusive cross-border area" (Μία κοινωνικά εντάξιμθ
διαςυνοριακι περιοχι) ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ πρόςκλθςθσ του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ
«ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020).
Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου είναι 24 μινεσ (05/09/2017 - 04/09/2019), ενϊ ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ του ανζρχεται ςε 1.163.516,92€. Το ζργο κα ςυγχρθματοδοτθκεί από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ κατά 85% και από Εκνικοφσ πόρουσ κατά 15%.
Το εταιρικό ςχιμα του ζργου "SMART_MED" απαρτίηεται από τουσ ακόλουκουσ φορείσ:


LB - Διμοσ Ντιμίτροβγκραντ (Municipality of Dimitrovgrad) τθσ Βουλγαρίασ - Συντονιςτισ εταίροσ



PB2 - Τμιμα Νοςθλευτικισ τθσ Σχολισ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ του Τεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ - Εταίροσ



PB3 - Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου
Ραρανεςτίου - Εταίροσ

Το ςυγκεκριμζνο ζργο διαπιςτϊνει τθν φπαρξθ ςθμαντικϊν προβλθμάτων ςτθν παροχι πρωτοβάκμιων
υπθρεςιϊν υγείασ ςτουσ πολίτεσ ειδικά ςτθν διαςυνοριακι περιοχι (ςτισ περιοχζσ Ντιμίτροβγκραντ,
Ραρανεςτίου και Διδυμότειχου) και ςε ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ. Επίςθσ, παρατθρείται ολοζνα και
αυξανόμενοσ αρικμόσ αςκενϊν που επιςκζπτεται τα νοςοκομεία λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και του
αυξθμζνου προςδόκιμου ηωισ με αποτζλεςμα τθν μθ αποτελεςματικι παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.
Ζτςι, ο κφριοσ ςτόχοσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ δθμιουργία μιασ Κινθτισ Μονάδασ Ρρόλθψθσ που
κα παρζχει πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ ςτουσ αςκενείσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ που ανικουν ςε
ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ με τθν χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν υπθρεςιϊν και επικοινωνίασ. Μζςα
από αυτό το κζντρο, κα αποςυμφορθκοφν οι μεγάλοσ όγκοσ υπθρεςιϊν που παρζχουν αυτι τθν ςτιγμι τα
νοςοκομεία, κα μετατοπιςτεί μζροσ από τθν ιδρυματικι φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ κοινότθτασ και κα
αυξθκεί θ ςυνολικι παραγωγικι ικανότθτα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ.
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Το ζργο ςτοχεφει, επίςθσ, ςτθ δθμιουργία ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, ενεργειϊν και κοινισ
εκπαίδευςθσ, ϊςτε μζςα από τθν επικοινωνία, τθν δικτφωςθ και τισ κοινζσ δράςεισ οι διαςυνοριακζσ
περιοχζσ να ςυμβάλλουν ςτθν παροχι ποιοτικϊν και μεγαλφτερου όγκου υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ
υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ.
Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Θ ομάδα ζργου πρζπει κατϋελάχιςτο να αποτελείται από τα εξθ́σ τρία (3) ςυνολικά μζλθ:


Υπεφκυνοσ Έργου



Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ζργου



Υπεφκυνοσ ποιότθτασ

Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν
Οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ πρζπει να παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Α.Α. όταν αυτό κρίνεται
απαραίτθτο για τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου SMART_MED.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει 2 φορζσ τθν εβδομάδα με φυςικι παρουςία ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ
ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ &
Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου από 09:30 π.μ. ζωσ 13:30 π.μ. το οποίο κα ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ
του Νομικοφ Ρροςϊπου προκειμζνου να διευκολυνκεί θ επικοινωνία ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ.
Αντικείμενο υπθρεςίασ
Θ υπό ανάκεςθ υπθρεςία αφορά τθν διαχειριςτικι υποςτιριξθ του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου για τθν υλοποίθςθ του εγκεκριμμζνου
ζργου διαςυνοριακθ́σ ςυνεργαςίασ με τίτλο "ΕΞΥΡΝΘ ΙΑΤΙΚΘ" (SMART MEDICINE - SMART_MED).
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν διοικθτικισ – γραμματειακισ υποςτιριξθσ
(secretarial support) του ανωτζρω ζργου και ςυγκεκριμζνα τθσ ενότθτασ που αφορά το Νομικό Ρρόςωπο
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου κακϊσ και θ παροχι
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ (project management) για τθν ορκι και ομαλι ολοκλιρωςι του, ςφμφωνα με τα
επίςθμα προγραμματικά ζγγραφα του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκθ́σ Συνεργαςίασ
«ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ
2014- 2020».
Ο ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει διοικθτικά και κα ςυντονίηει τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του ζργου
«SMART_MED» για λογαριαςμό του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ &
Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου, εφαρμόηοντασ τουσ κανόνεσ που αναλφονται ςτα επίςθμα προγραμματικά
ζγγραφα του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκθ́σ Συνεργαςίασ
«ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014- 2020», όπωσ
«Programme and Project Implementation Manual», «Progress report Guidelines», «Information and
Publicity Project Partners Guidebook», «Guidance on Management Verifications» αλλά και τισ υποχρεϊςεισ
που προκφπτουν από τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των
Ρρογραμμάτων Συνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» ΥΡΑΣΘΔ 3004881/YΔ1244/64-2016».
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Τα παραδοτζα του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου
Ραρανεςτίου παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ
ΣΙΣΛΟ
Πακέηο
εργαζίας 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διατείριζη και ζσνηονιζμός ηοσ έργοσ

Παραδοηέο
1.3.2

Γιασείπιζη και
ζςνηονιζμόρ ηος έπγος

Γιοπγάνυζη 1 ζςνανηήζηρ έπγος από ηο Νομικό
Ππόζυπο Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ, Πποζσολικήρ
Αγυγήρ & Παιδείαρ Γήμος Παπανεζηίος, ςμμεηοσή
ζε 2 ζςνανηήζειρ έπγος πος θα διοπγανυθούν από ηο
Γήμο Νηιμίηποβγκπανη (1 ζςνάνηηζη έπγος ζηο
Νηιμίηποβγκπανη) και από ηο Σμήμα Νοζηλεςηικήρ
ηηρ σολήρ Δπαγγελμάηυν Τγείαρ και Ππόνοιαρ ηος
Σεσνολογικού Δκπαιδεςηικού Ιδπύμαηορ Αναηολικήρ
Μακεδονίαρ και Θπάκηρ (1 ζςνάνηηζη έπγος ζηο
Γιδςμόηεισο), Οικονομική και Γιοικηηική διασείπιζη
και οικονομικόρ ζςνηονιζμόρ ηος έπγος

Παραδοηέο
1.3.3

Δλεγκηέρ Ππώηος Βαθμού

Έλεγσοι ππώηος βαθμού για ηην πιζηοποίηζη ηυν
ππαγμαηοποιηθένηυν δαπανών

Πακέηο
εργαζίας 2

Επικοινφνία και διάδοζη

Παραδοηέο
2.3.1

Απσική και ηελική
ζςνένηεςξη ηύπος

ςμμεηοσή ζηην απσική ζςνένηεςξη ηύπος ζηο Γήμο
Νηιμίηποβγκπανη, ςμμηεοσή ζηην ηελική ζςνένηεςξη
ηύπος ζηο Γιδςμόηεισο

Παραδοηέο
2.3.4

Αναμνηζηική πινακίδα

Παπαγυγή αναμνηζηικήρ πινακίδαρ

Παραδοηέο
2.3.5

Σελικό Φόποςμ για ηα
αποηελέζμαηα ηος έπγος

ςμμεηοσή ζηο ηελικό θόποςμ ηος έπγος ζηο
Γιδςμόηεισο, όπος θα παποςζιαζηούν ηα ηελικά
αποηελέζμαηα ηος έπγος

Πακέηο
εργαζίας 3

Σοπική Κινηηή Μονάδα Πρόληυης για Ειδική Πρφηοβάθμια Φρονηίδα
Τγείας
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Παραδοηέο
3.3.2

Σεσνολογικόρ εξοπλιζμόρ

Ππομήθεια ηεσνολογικού εξοπλιζμού (ςλικού και
λογιζμικού) για ηην παποσή ςπηπεζιών ππυηοβάθμιαρ
θπονηίδαρ ςγείαρ: Δξοπλιζμένη κινηηή μονάδα
ππόλητηρ για ηην πποζέγγιζη απομακπςζμένυν
πεπιοσών μέζα από ηην ππαγμαηοποίηζη
απομακπςζμένυν ιαηπικών εξεηάζευν και ηην
καηαγπαθή δεδομένυν ςγείαρ.

Παραδοηέο
3.3.3

Ανηαλλαγή ηεσνογνυζίαρ
και εκπαίδεςζη

ςμμεηοσή ζηο ζεμινάπιο ανηαλλαγήρ ηεσνογνυζίαρ
και εκπαίδεςζηρ πος θα διοπγανυθεί ζηο Γήμο
Νηιμίηποβγκπανη

Παραδοηέο
3.3.5

ςνέδπιο Δλλάδαρ Βοςλγαπίαρ

ςμμεηοσή ζηο ζςνέδπιο πος θα διοπγανυθεί μεηαξύ
Δλλάδαρ - Βοςλγαπίαρ ζηο Παπανέζηι με θέμα πυρ η
"Δικονική Φπονηίδα μποπεί να βεληιώζει ηην
Ππόζβαζη ζηην Ποιοηική Φπονηίδα Τγείαρ"

Πακέηο
εργαζίας 4

ΕΞΤΠΝΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

Παραδοηέο
4.3.1

Πιλοηικό Ππόγπαμμα
Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ
Τγείαρ για ηοςρ
απομακπςζμένοςρ πολίηερ

Παραδοηέο
4.3.3

Γιαζςνοπιακή εκδήλυζη

Πιλοηική λειηοςπγία για 14 μήνερ ηηρ Διδικήρ Κινηηήρ
Μονάδαρ Ππόλητηρ για ηην παποσή Διδικήρ
Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ για ηοςρ
απομακπςζμένοςρ πολίηερ ζηην πεπιοσή ηος
Παπανεζηίος και ηος Γιδςμοηείσος με ηην ζςμμεηοσή
γιαηπών διαθόπυν ειδικοηήηυν
ςμμεηοσή ζηη διαζςνοπιακή εκδήλυζη πος θα
ππαγμαηοποιηθεί ζηο Γιδςμόηεισο με θέμα "ΣΗΛΔΤΓΔΙΑ, ΣΗΛΔΪΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΓΔΙΑ", όπος θα παποςζιαζηούν οι
εςκαιπίερ πος πποζθέπει η Σηλεφαηπική και οι
εμπειπίερ από ηην ςλοποίηζη ηος έπγος ζηη
διαζςνοπιακή πεπιοσή

Συνδυαςτικά με τα παραπάνω παραδοτζα ο Ανάδοχοσ κα διαςφαλίςει:


Συντονιςμόσ των εργαςιϊν του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ
Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου για το ζργο «SMART_MED» και διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ
υλοποίθςθσ των δράςεων του Ζργου, όπωσ αναλφονται ςτο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του
ζργου, ιτοι εφαρμογι προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα και το
πρόγραμμα προμθκειϊν (procurement plan).



Διαχείριςθ Ομάδασ Ζργου & Συντονιςμόσ εμπλεκόμενων φορζων και υπθρεςιϊν του ζργου



Ραρακολοφκθςθ και επικαιροποίθςθ του Χρονοδιαγράμματοσ και Οροςιμων Ζναρξθσ (Start-up
Time Plan and Milestones) του ζργου κατά τουσ πρϊτουσ 9 μινεσ υλοποίθςθσ.
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Υποβολι αιτθμάτων τροποποίθςθσ ζργου ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ ςφμφωνα με
το Εγχειρίδιο Υλοποίθςθσ (Implementation Manual) του Ρρογράμματοσ.



Τιρθςθ αρχείου δαπανϊν, παρακολοφκθςθ κι ζλεγχοσ του οικονομικοφ αντικειμζνου του Νομικοφ
Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου για το
ζργο «SMART_MED»



Ζλεγχοσ 1ου επιπζδου (First Level Control): Ρροετοιμαςία και υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του
Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου
Ραρανεςτίου και τθσ Ομάδασ ζργου τουλάχιςτον 6 πιςτοποιιςεισ-επαλθκεφςεισ των δαπανϊν.



Συνεχι παρακολοφκθςθ των δράςεων που υλοποιοφν οι ςυνεργαηόμενοι εταίροι.



Ετοιμαςία και ζγκαιρθ υποβολι των 3 αναφορϊν προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
του ζργου (3 progress reports) ςτον Επικεφαλισ εταίρο του ζργου (Διμο Ντιμίτροβγκραντ)



Ενθμζρωςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ (Monitoring Information System –
MIS)



Τιρθςθ κανόνων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ του ζργου, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο
νομοκετικό πλαίςιο του Ρρογράμματοσ (Information and Publicity Project Partners Guidebook).



Ρροετοιμαςία κειμζνων και λοιποφ ενθμερωτικοφ υλικοφ ςχετικά με τθν πορεία υλοποίθςθσ του
ζργου πχ. δελτία τφπου κλπ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα



Εκπροςϊπθςθ του ζργου για λογαριαςμό του Νομικοφ Ρροςϊπου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου, ωσ εταίροσ του ζργου (Project Partner) ςτθ
Κοινι Γραμματεία του Ρρογράμματοσ (JTS) και ςτον Επικεφαλισ εταίρο του ζργου «SMART_MED».



Εφαρμογι μεκοδολογίασ Διαχείριςθσ Δεδουλευμζνθσ Αξίασ (Earned Value management – EVM),
ςυνδυάηοντασ μετριςεισ κόςτουσ και χρονοδιαγράμματοσ με ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ απόδοςθσ
και τθσ προόδου του ζργου.

Επιπλζον ο ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει διοικθτικά το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου ςτα ακόλουκα:


Αναηιτθςθ κι αρχειοκζτθςθ φυςικοφ και θλεκτρονικου αρχείου του ζργου που υλοποιεί το Νομικό
Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου ωσ
εταίροσ του ζργου (Project Partner). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυγκζντρωςθ,
ταξινόμθςθ, καταχϊριςθ / αρχειοκζτθςθ και διανομι των εγγράφων του Νομικοφ Ρροςϊπου
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου ςτισ αρμόδιεσ
Υπθρεςίεσ του.



Διοικθτικι υποβοικθςθ για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του προγράμματοσ Interreg Ελλάδα –
Βουλγαρία ςτο πλαίςιο του οποίου υλοποιείται το ζργο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει
για τθν παρακολοφκθςθ, παραλαβι, αποςτολι και διάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν
και εγγράφων τόςο ςτουσ εταίρουσ όςο και ςτθν Κοινι Τεχνικι Γραμματεία (Joint Technical
Secretariat) του Ρρογράμματοσ, όςο και ςε κάκε άλλθ εκνικι ι κοινοτικι αρχι, προκειμζνου να
τθρθκοφν οι υποχρεϊςεισ του ζργου.



Τιρθςθ οργανωμζνθσ και πλιρουσ βιβλιοκικθσ πλθροφοριϊν όςον αφορά το νομοκετικό πλαίςιο
του προγράμματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν βοθκθμάτων) και των εγγράφων του ζργου
«SMART_MED»

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Σελίδα 49



Υποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ 1 ςυναντιςθσ τθσ ομάδασ ζργου. Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για
τον οριςμό τθσ ακριβοφσ θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνάντθςθσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν
ανακζτουςα αρχι και τον Επικεφαλισ εταίρο. Επιπλζον, κα οργανώνει τθ ςυνάντθςθ και κα είναι
υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ επιμζλεια και ςυντονιςμό κατά τθ διάρκεια τθσ. Τζλοσ ο ανάδοχοσ κα
καταγράφει ςε ζκκεςθ τα πρακτικά και τισ αποφάςεισ τθσ ςυνάντθςθσ.



Διακίνθςθ των εγγράφων και εν γζνει γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ ομάδασ ζργου



Τιρθςθ πρακτικϊν και δθμιουργία φωτογραφικοφ αρχείου του ζργου

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ζργων (Project Management software): Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει λογιςμικό
διαδικτυακισ τεχνολογίασ (web-based software) το οποίο κα διαςφαλίςει τθν ομαλι υλοποίθςθ του
ζργου με δυνατότθτεσ καταγραφισ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ για όλα τα παρακάτω:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ραραδοτζων ζργου
Ρροχπολογιςμοφ
Χρονοδιαγράμματοσ
Οροςιμων
Ρρομθκειϊν και ςυμβαςιοποιιςεων
ίςκων ζργου
Ελζγχου και διαχείριςθσ Ροιότθτασ
Τροποποιιςεων ζργου
Ανάρτθςθ εγκεκριμζνων εγγράφων του ζργου
Διαχείριςθ χρθςτϊν για τθν ταυτόχρονθ χριςθ του λογιςμικοφ ανάλογα με το προφιλ
δικαιωμάτων του κακενόσ

Θ δυνατότθτα του αναδόχου να διακζςει λογιςμικό με τισ παραπάνω δυνατότθτεσ κρίνεται ότι κα
ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν ομαλι υλοποίθςθ του ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τον βακμό πολυπλοκότθτασ
που παρουςιάηουν γενικά τα πολυεταιρικά ζργα Εδαφικισ Συνεργαςίασ.
Μεκοδολογία υλοποίθςθσ – Χρονοδιάγραμμα
Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να εφαρμόςει ςφγχρονεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ ζργου για τθ διαςφάλιςθ τθσ
επίτευξθσ των ςτόχων του ζργου «SMART_MED» κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςισ του ζωσ και τθν
πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςισ του από τον Φορζα Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ. Ειδικότερα, κα
ευκφνεται για τα κάτωκι:


τιρθςθ μεκόδων και τεχνικϊν Ενοποίθςθσ ζργου



διαχείριςθ αντικειμζνου εργαςιϊν



διαχείριςθ χρόνου



διαχείριςθ κόςτουσ



διαχείριςθ ποιότθτασ



διαχείριςθ επικοινωνίασ
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διαχείριςθ κινδφνων



διαχείριςθ προμθκειϊν/αγορϊν

Θ παρεχόμενθ υποςτιριξθ περιλαμβάνει τζςςερεισ φάςεισ:
1. Ρρογραμματιςμόσ Ζργου
2. Εκτζλεςθ Ζργου
3. Ραρακολοφκθςθ & Ζλεγχοσ Ζργου
4. Ολοκλιρωςθ Ζργου

Κωδικόσ
Ραραδοτζου

Φάςθ
Μινασ
υλοποίθςθ
6
Ραράδοςθσ
σ

Φάςθ

Τίτλοσ Υπθρεςίασ

Τίτλοσ Ραραδοτζου

Τφποσ
5
Ραραδοτζου

Ρ1

Ρρογραμματιςμόσ

Ρροςδιοριςμόσ και
καταγραφι
εμπλεκόμενων ςτθν
εκτζλεςθ του ζργου

Ρίνακασ (matrix)
εμπλεκομζνων

Μ

1

Α

Ρ2

Ρρογραμματιςμόσ

Σχεδιαςμόσ Αναλυτικισ
δομισ εργαςιϊν

Αρχεία ανάλυςθσ
δομισ εργαςιϊν

Μ

1

Α

Ρ3

Ρρογραμματιςμόσ

Κατάρτιςθ αναλυτικοφ
Χρονοδιαγράμματοσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
Υποκζςεων Εργαςίασ
(Assumptions),
Ρεριοριςμϊν
(Constraints) και
Οροςιμων (Milestones).

Αναλυτικό
Χρονοδιάγραμμα ςε
μορφι Gantt

Μ

1

Α

Ρ4

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Ρροχπολογιςμοφ

Ρροχπολογιςμόσ
ζργου

Μ

1

Α

Ρ5

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Ρλάνου
Ρρομθκειϊν
(Procurement Plan)

Ρλάνο Ρρομθκειϊν
(Procurement Plan)

Μ

1

Α

Ρ6

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Ροιότθτασ (Quality Plan)

Σχζδιο Ροιότθτασ
(Quality Plan)

Μ

1

Α

Ρ7

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Επικοινωνίασ και

Σχζδιο Επικοινωνίασ
και Δθμοςιότθτασ

Μ

1

Α

5

Τφποσ Ραραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλιςμόσ), Υπ (Υπθρεςία), Σ (Σφςτθμα), ΑΛ (Άλλο)
Μινασ Ραράδοςθσ Ραραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του Ζργου. Το Ζργο
"SMART_MED" ολοκλθρϊνεται ςτισ 04/09/2019 (θμερομθνία λθ́ξθσ του έργου), θ οποία μπορεί να παρατακεί.

6
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Δθμοςιότθτασ
(Information and Publicity
Plan)

(Information and
Publicity Plan)

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Διαχείριςθσ Κινδφνων
(Risk Management Plan)

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Διαχείριςθσ
Κινδφνων (Risk
Management Plan)

Μ

1

Α

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Διαχείριςθσ Ηθτθμάτων
(Issue Management Plan)

Σχζδιο Διαχείριςθσ
Ηθτθμάτων (Issue
Management Plan)

Μ

1

Α

Ρρογραμματιςμόσ

Ανάπτυξθ Σχεδίου
Διαχείριςθσ Αλλαγϊν
(Change Management
Plan)

Σχζδιο Διαχείριςθσ
Αλλαγϊν (Change
Management Plan)

Μ

1

Α

Ρ11

Ρρογραμματιςμόσ

Λειτουργία λογιςμικοφ
Διαχείριςθσ Ζργων

Λειτουργία και
ενθμζρωςθ
λογιςμικοφ
Διαχείριςθσ Ζργων

Σ

1

Α

Ρ12

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ζλεγχοσ πλάνου
προμθκειϊν

Αναφορζσ προόδου
ςυμβαςιοποιιςεων

ΑΝ

2 ζωσ 6

Β

Ρ13

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ζλεγχοσ φυςικοφ
αντικειμζνου

Αναφορζσ προόδου
φυςικοφ
αντικειμζνου

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ8

Ρ9

Ρ10

Ρ14

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ζλεγχοσ χρόνου

Αναφορζσ
αποκλίςεων ςε
χρόνο και δείκτεσ
(EVM): Δείκτθσ
απόδοςθσ χρονικοφ
προγραμματιςμοφ
(Schedule
Performance Index –
SPI)
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Ζλεγχοσ κόςτουσ
(Γραμμι αναφοράσ
Κόςτουσ – Χρόνου)
και δείκτεσ (EVM):
Ρ15

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ζλεγχοσ κόςτουσ

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ16

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ζλεγχοσ ποιότθτασ
παραδοτζων

Φφλλα ελζγχου
ποιότθτασ
παραδοτζων

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ17

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Διαχείριςθ ηθτθμάτων

Φφλλα ελζγχου
διαχείριςθσ
ηθτθμάτων

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ18

Ραρακολοφκθςθ &
Διαχείριςθ
Ζλεγχοσ
επιβαλλόμενων αλλαγϊν

Φφλλα
παρακολοφκθςθσ
διαχείριςθσ αλλαγϊν

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ19

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ραρακολοφκθςθ και
ζλεγχοσ κινδφνων

Φφλλα διαχείριςθσ
κινδφνων

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Ρροετοιμαςία
τουλάχιςτον 6
Επαλθκεφςεων Δαπανϊν

Αρχείο και
Ριςτοποιθτικά
τουλάχιςτον 6
Επαλθκεφςεων
Δαπανϊν
(Certificates of
Verified
Expenditures)

ΑΛ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ21

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Υποβολι Αναφορϊν
προόδου και απόδοςθσ
ζργου (3 Progress
Reports, Financial
Reports, Employee’s
Timesheets, κ.λπ.)

Υποβολι Αναφορϊν
προόδου και
απόδοςθσ ζργου (3
Progress Reports,
Financial Reports,
Employee’s
Timesheets, κ.λπ.)

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ22

Ρροετοιμαςία κειμζνων
Ραρακολοφκθςθ &
και ενθμερωτικοφ υλικοφ
Ζλεγχοσ
(4 δελτία τφπου)

Ρροετοιμαςία
κειμζνων και
ενθμερωτικοφ
υλικοφ (4 δελτία
τφπου)

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ20

Δείκτθσ απόδοςθσ
κόςτουσ (Cost
Performance Index –
CPI)
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Υποςτιριξθ
οργάνωςθσ 1
ςυνάντθςθσ τθσ
ομάδασ ζργου

ΥΡ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ρ23

Υποςτιριξθ οργάνωςθσ 1
Ραρακολοφκθςθ &
ςυνάντθςθσ τθσ ομάδασ
Ζλεγχοσ
ζργου

Ρ24

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Υποβολι αιτθμάτων
τροποποίθςθσ

Αιτιματα
τροποποίθςθσ

ΑΝ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ραρακολοφκθςθ &
Ζλεγχοσ

Συντονιςμόσ, διοικθτικι
και γραμματειακι
υποςτιριξθ

Συντονιςμόσ,
διοικθτικι και
γραμματειακι
υποςτιριξθ

ΥΡ

2 ζωσ τζλοσ
του Ζργου

Β

Ολοκλιρωςθ

Ρλιρεσ και
οργανωμζνο αρχείο
εγγράφων του ζργου
«SMART_MED» και
Διαχείριςθ και οργάνωςθ
Βιβλιοκικθ
εγγράφων και αρχείων
πλθροφοριϊν όςον
αφορά το
νομοκετικό πλαίςιο
του προγράμματοσ

ΑΛ

Τελευταίοσ
μινασ του
Ζργου

Γ

Ολοκλιρωςθ

Ζγγραφα
Εργαςίεσ Ολοκλιρωςθσ Ολοκλιρωςθσ Ζργου
Ζργου – Διοικθτικό
– Διοικθτικό
Κλείςιμο (Administrative
Κλείςιμο
Closure)
(Administrative
Closure)

ΑΛ

Τελευταίοσ
μινασ του
Ζργου

Γ

ΑΝ

Τελευταίοσ
μινασ του
Ζργου

Γ

Ρ25

Ρ26

Ρ27

Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ
Ζργου (Final Report)
Ρ28

Ολοκλιρωςθ

Αξιολόγθςθ Ζργου

Ενθμερωτικό
αποτελεςμάτων
Ζργου (Results
Leaflet)

Το χρονοδιάγραμμα και οι δράςεισ που πρέπε ι να υλοποιθκοφν είναι βάςει του εγκεκριμζνου από τθν
Κοινι Γραμματεία (JS) του INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” χρονοδιαγράμματοσ του ζργου
"SMART_MED". Μετά από απόφαςθ τθσ επιτροπισ κακοδιγθςθσ του προγράμματοσ δφναται το

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Σελίδα 54

χρονοδιάγραμμα να τροποποιθκεί ανάλογα με τθν πορεία του έργου και επομένωσ και το
χρονοδιάγραμμα των δράςεων του ςυμβοφλου επίςθσ δύναται να τροποποιθκεί.
Το Νομικό Ρρόςωπο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ρροςχολικισ Αγωγισ & Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου κα
παρακολουκεί - εποπτεφει - κακοδθγεί τθ ςυνολικι πορεία υλοποίθςθσ του ζργου με τθν ομάδα ζργου τθσ
και κα παρέχει ςτον Ανάδοχο κάκε είδουσ πλθροφορία και ςτοιχεία που τυχόν χρειάηεται ειδικά μέχρι τθν
εγκατάςταςθ του ςτο ζργο , κακϊσ και κα υποβοθκά ςτθν προώκθςθ των εργαςιών , ςε κέματα τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ , πάντα υπό τθν εποπτεία του επικεφαλισ και των αποφάςεων τθσ Επιτ
ροπισ
Κακοδιγθςθσ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του έργου ςύμφωνα με τουσ όρουσ που
περιγράφονται και ςτο χρονικό πλαίςιο που αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφώνεται πλθ́ρωσ προσ τισ υποδείξεισ
(οδθγοφσ εφαρμογισ ,
εργαλεία, ςυςτιματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων που χρθματοδοτοφνται
από το πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020”. Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεούται να
λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του ζργου.
ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Χρθματοδότθςθ : Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 60/6115.01 ςχετικι πίςτωςθ
του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα.
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : 27.419,35 €
Φ.Ρ.Α.: 6.580,65 €
Ρροχπολογιςμόσ Ραραδοτζων

Κωδικόσ
παραδοτζου
Ρ1
Ρ2
Ρ3

Τίτλοσ παραδοτζου
Ρίνακασ (matrix) εμπλεκομζνων
Αρχεία ανάλυςθσ δομισ εργαςιϊν
Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ςε
μορφι Gantt

Ρ/Υ ςε ευρϊ
(€) χωρίσ ΦΡΑ
24%
300,00
453,23

Ρ/Υ ςε ευρϊ
(€) με ΦΡΑ
24%
372,00
562,00

322,58

400,00

Ρ4

Ρροχπολογιςμόσ ζργου

445,16

552,00

Ρ5

Ρλάνο Ρρομθκειϊν (Procurement
Plan)

445,16

552,00

Ρ6

Σχζδιο Ροιότθτασ (Quality Plan)

351,61

436,00

Ρ7

Σχζδιο Επικοινωνίασ και
Δθμοςιότθτασ (Information and
Publicity Plan)

469,35

582,00

Ρ8

Ανάπτυξθ Σχεδίου Διαχείριςθσ
Κινδφνων (Risk Management Plan)

550,00

682,00
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Ρ9

Σχζδιο Διαχείριςθσ Ηθτθμάτων
(Issue Management Plan)

517,74

642,00

Ρ10

Σχζδιο Διαχείριςθσ Αλλαγϊν
(Change Management Plan)

517,74

642,00

Ρ11

Λειτουργία και ενθμζρωςθ
λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Ζργων

550,00

682,00

Ρ12

Αναφορζσ προόδου
ςυμβαςιοποιιςεων

448,39

556,00

Ρ13

Αναφορζσ προόδου φυςικοφ
αντικειμζνου

585,48

726,00

Ρ14

Αναφορζσ αποκλίςεων ςε χρόνο
και δείκτεσ (EVM): Δείκτθσ
απόδοςθσ χρονικοφ
προγραμματιςμοφ (Schedule
Performance Index – SPI)

706,45

876,00

Ρ15

Ζλεγχοσ κόςτουσ (Γραμμι
αναφοράσ Κόςτουσ – Χρόνου) και
δείκτεσ (EVM): Δείκτθσ απόδοςθσ
κόςτουσ (Cost Performance Index
– CPI)

548,39

680,00

Ρ16

Φφλλα ελζγχου ποιότθτασ
παραδοτζων

829,03

1.028,00

Ρ17

Φφλλα ελζγχου διαχείριςθσ
ηθτθμάτων

667,74

828,00

667,74

828,00

653,23

810,00

Ρ20

Αρχείο και Ριςτοποιθτικά
τουλάχιςτον 6 Επαλθκεφςεων
Δαπανϊν (Certificates of Verified
Expenditures)

693,55

860,00

Ρ21

Υποβολι Αναφορϊν προόδου και
απόδοςθσ ζργου (3 Progress
Reports, Financial Reports,
Employee’s Timesheets, κ.λπ.)

1.900,00

2.356,00

Ρ18
Ρ19

Φφλλα πρακολοφκθςθσ
διαχείριςθσ αλλαγϊν
Φφλλα διαχείριςθσ κινδφνων
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Ρ22
Ρ23
Ρ24
Ρ25

Ρ26

Ρ27

Ρ28

Ρροετοιμαςία κειμζνων και
ενθμερωτικοφ υλικοφ (4 δελτία
τφπου)
Υποςτιριξθ οργάνωςθσ 1
ςυνάντθςθσ τθσ ομάδασ ζργου
Αιτιματα τροποποίθςθσ
Συντονιςμόσ, διοικθτικι και
γραμματειακι υποςτιριξθ
Ρλιρεσ και οργανωμζνο αρχείο
εγγράφων του ζργου
«SMART_MED» και Βιβλιοκικθ
πλθροφοριϊν όςον αφορά το
νομοκετικό πλαίςιο του
προγράμματοσ
Ζγγραφα Ολοκλιρωςθσ Ζργου –
Διοικθτικό Κλείςιμο
(Administrative Closure)
Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ Ζργου (Final
Report) - Ενθμερωτικό
αποτελεςμάτων Ζργου (Results
Leaflet)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

351,61

436,00

241,94

300,00

719,35

892,00

8.820,97

10.938,00

2.229,03

2.764,00

1.180,65

1.464,00

1.253,23

1.554,00

27.419,35

34.000,00
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

Κωδικόσ
παραδοτζου
Ρ1
Ρ2
Ρ3
Ρ4
Ρ5
Ρ6

Ρροςφερόμενθ τιμι
αρικμθτικϊσ ςε ευρϊ
(€) χωρίσ ΦΡΑ 24%

Τίτλοσ παραδοτζου

Ρροςφερόμενθ τιμι
ολογράφωσ ςε ευρϊ
(€) χωρίσ ΦΡΑ 24%

Ρίνακασ (matrix) εμπλεκομζνων
Αρχεία ανάλυςθσ δομισ εργαςιϊν
Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ςε
μορφι Gantt
Ρροχπολογιςμόσ ζργου
Ρλάνο Ρρομθκειϊν (Procurement
Plan)
Σχζδιο Ροιότθτασ (Quality Plan)

Ρ7

Σχζδιο Επικοινωνίασ και
Δθμοςιότθτασ (Information and
Publicity Plan)

Ρ8

Ανάπτυξθ Σχεδίου Διαχείριςθσ
Κινδφνων (Risk Management Plan)

Ρ9

Σχζδιο Διαχείριςθσ Ηθτθμάτων
(Issue Management Plan)

Ρ10

Σχζδιο Διαχείριςθσ Αλλαγϊν
(Change Management Plan)

Ρ11

Λειτουργία και ενθμζρωςθ
λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Ζργων

Ρ12

Αναφορζσ προόδου
ςυμβαςιοποιιςεων

Ρ13

Αναφορζσ προόδου φυςικοφ
αντικειμζνου

Ρ14

Αναφορζσ αποκλίςεων ςε χρόνο και
δείκτεσ (EVM): Δείκτθσ απόδοςθσ
χρονικοφ προγραμματιςμοφ
(Schedule Performance Index – SPI)
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Ρ15

Ζλεγχοσ κόςτουσ (Γραμμι αναφοράσ
Κόςτουσ – Χρόνου) και δείκτεσ
(EVM): Δείκτθσ απόδοςθσ κόςτουσ
(Cost Performance Index – CPI)

Ρ16

Φφλλα ελζγχου ποιότθτασ
παραδοτζων

Ρ17

Φφλλα ελζγχου διαχείριςθσ
ηθτθμάτων

Ρ18

Φφλλα πρακολοφκθςθσ διαχείριςθσ
αλλαγϊν

Ρ19

Φφλλα διαχείριςθσ κινδφνων

Ρ20

Αρχείο και Ριςτοποιθτικά
τουλάχιςτον 6 Επαλθκεφςεων
Δαπανϊν (Certificates of Verified
Expenditures)

Ρ21

Υποβολι Αναφορϊν προόδου και
απόδοςθσ ζργου (3 Progress
Reports, Financial Reports,
Employee’s Timesheets, κ.λπ.)

Ρ22

Ρροετοιμαςία κειμζνων και
ενθμερωτικοφ υλικοφ (4 δελτία
τφπου)

Ρ23
Ρ24
Ρ25

Ρ26

Ρ27

Υποςτιριξθ οργάνωςθσ 1
ςυνάντθςθσ τθσ ομάδασ ζργου
Αιτιματα τροποποίθςθσ
Συντονιςμόσ, διοικθτικι και
γραμματειακι υποςτιριξθ
Ρλιρεσ και οργανωμζνο αρχείο
εγγράφων του ζργου
«SMART_MED» και Βιβλιοκικθ
πλθροφοριϊν όςον αφορά το
νομοκετικό πλαίςιο του
προγράμματοσ
Ζγγραφα Ολοκλιρωςθσ Ζργου –
Διοικθτικό Κλείςιμο (Administrative
Closure)
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Ρ28

Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ Ζργου (Final
Report) - Ενθμερωτικό
αποτελεςμάτων Ζργου (Results
Leaflet)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ονοματεπϊνυμο Νομίμου Εκπροςϊπου ………………………………………………………………..

Υπογραφι:

………………………………………………

(Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΘΣ (Ονομαςία Τράπεηασ, Υποκατάςτθμα) …………………….
Θμερομθνία Ζκδοςθσ…………………..
Ρροσ το ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ, ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ
ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΡΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α....................
ΕΥΩ.....................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ ,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… ΑΦΜ…….
Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………- ,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… ΑΦΜ……. οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… ΑΦΜ……. οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… ΑΦΜ……. οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ
των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο
διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο: …… ςυνολικισ αξίασ …….. μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί και πάντωσ όχι λιγότερο από ……μινεσ(θ διάρκεια
ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ κατά ζνα μινα από τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ) ι μζχρισ ότου
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε
ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί
ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το
όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

Πνομα:

Ρατρϊνυμο:

Μθτρϊνυμο:

Ημερομθνία Γζννθςθσ:

__ /__ / ____

Τόποσ Γζννθςθσ:

Τθλζφωνο:

Email:

Fax:

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Πνομα Ιδρφματοσ

Τίτλοσ Ρτυχίου

Ειδικότθτα

Ημερομθνία
Απόκτθςθσ
Ρτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο
Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου)
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ
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Ζργο (ι Θζςθ)

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο
όλοσ7 και Κακικοντα ςτο
Εργοδότθσ Ζργο (ι Θζςθ)
Ρερίοδοσ (από
ΑΜ8
– ζωσ)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

7
8

Ωσ όλοι ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, – Δεν ταυτίηεται
με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΣΔΤΓ
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ, ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΘΜΟΥ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *51024]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΔΙΑΝΘ ΔΑΜΑΣ, 66100, ΑΔΙΑΝΘ - ΔΑΜΑ]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Άννα Μποφφθ]
- Τθλζφωνο: *2524082472]
- Θλ. ταχυδρομείο: *paid_ad@otenet.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): [http://www.paranesti.gr/]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): "ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ)".
- CPV: 79411000-8]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΑ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[1/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Σελίδα 69

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα 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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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxx:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxv :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έτει ζσνάυει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxi; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxiv:
2) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του το απαιτοφμενο λογιςμικό για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ;

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

α)*......................................……+

β) *……+
*+ Ναι *+ Πχι

Αναφζρετε τθν διαδυκτιακι διεφκυνςθ που
*……+
διατίκεται το λογιςμικό:

4) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxxxv το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxvi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Νομικό Πρόςωπο Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Προςχολικισ Αγωγισ & Παιδείασ Διμου Παρανεςτίου, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ
ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν Συποποιθμζνο Εντφπο
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ που αφοροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν υμβοφλου διαχείριςθσ και
τεχνικισ υποςτιριξθσ υποςτιριξθσ υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνφμιο
“SMART_MED" του Προγράμματοσ Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" που ζχουν τίτλο «Διαχείριςθ
και ςυντονιςμόσ ζργου (οικονομικι και διοικθτικι διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ του ζργου από
εξωτερικό ςφμβουλο)» (CPV: 79411000-8) με αρ. πρωτ. Προκιρυξθσ ....../...../............... και κωδικό ςτο
ΚΗΜΔΗ * +.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

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

ii

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 ευρϊ.
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 ευρϊ.
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 εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iii

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

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

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

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.”
vii

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.
viii

Ππωσ 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).
ix

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

x

Ππωσ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 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).
xi

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
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τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ 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 απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii

Ππωσ 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”.
xiv

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.".
xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.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 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

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)
xx

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

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).
xxii

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
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xxiv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

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

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxii

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

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

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

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.
xxxvi

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

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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