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ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ
Ραρακάτω παρουςιάηονται γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Διαγωνιςμό.

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ
Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό περιγράφεται
ςτο Αϋ Μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Ο Διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδότθςισ του από το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» που ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ
(ΕΣΡΑ) με τθν Απόφαςθ CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, και
υλοποιείται από τθν ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ (ΘΔΙΚΑ ΑΕ) ωσ
Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ με κωδικό ΟΡΣ: 346586.
Γίνονται δεκτζσ Ρροςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται δεκτζσ και
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου.

Β1.2 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου
Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ», του ΕΣΡΑ,
κατά (80%) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κοινοτικι ςυνδρομι) και κατά
(20%) από Εκνικοφσ Ρόρουσ (εκνικι ςυμμετοχι).
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα βαρφνουν τισ
πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό
Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ) E0348.
Ο επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των: ζνα εκατομμφριο εννιακόςιεσ
ςαράντα οκτϊ χιλιάδεσ μθδζν είκοςι Ευρϊ και μθδζν Λεπτϊν, € 1,948,020.00 (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΦΡΑ : € 1,583,756.10 - ΦΡΑ (23 %): € 364,263.90) και ςυμπεριλαμβάνει το κόςτοσ των
υπθρεςιϊν πάςθσ φφςεωσ για ζνα (1) ζτοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγγφθςθσ) και κατανζμεται ωσ εξισ:
Υποζργο
«Βελτίωςθ διάχυςθσ αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ»
«Εξοπλιςμόσ ςυςτιματοσ ψθφιακισ Νομοκεςίασ»
Σφνολο
Θ ςυντιρθςθ
προαίρεςθσ.

για πζντε (5) ζτθ, είναι εκτόσ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ, ωσ δικαίωμα

Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ ζδρασ
Τθλζφωνο
Fax
E-mail
Ρλθροφορίεσ

Ρροχπολογιςμόσ
1.813.020,00 €
135.000,00 €
1.948.020,00 €

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ (ΘΔΙΚΑ ΑΕ)
Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ
00 30 213 2168156
00 30 210 9248942
kolovou@idika.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ (κ. Κολοβοφ
Χριςτίνα)

Β1.3 Νομικό και Θεςμικό Ρλαίςιο Διαγωνιςμοφ
Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ Απόφαςθσ
Διενζργειάσ του.

Β1.4 Ημερομθνία Αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ
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Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ:
1. Στθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςτισ __ /__ /____.
2. Στο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ __
/__ /____.
3. Στον ελλθνικό τφπο ςτισ __ /__ /____ όπου και δθμοςιεφκθκε ςτισ __ /__ /____.
4. Καταχωρικθκε επίςθσ και ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ http://www.idika.gr ςτισ __ /__
/____.

Β1.5 Τόποσ και Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παροφςα Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τισ __ /__ /____ και ϊρα <ΧΧ.00> ςτθν ζδρα τθσ
ανακζτουςασ Αρχισ, Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ.
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται
αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.

Β1.6 Τρόποσ Λιψθσ Εγγράφων Διαγωνιςμοφ
Θ διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ γίνεται από τθν Ζδρα τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, και θ παραλαβι τθσ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ταχυμεταφορικι
(courier).
Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Διακιρυξθσ μζςω ταχυμεταφορικισ (courier), θ Ανακζτουςα
Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τθσ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα ςτοιχεία των
ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων
παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν
ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ Διακιρυξθσ
που παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον
ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν
ζγγραφα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ
νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ
αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ
http://www.idika.gr και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου κα πρζπει επίςθσ κατά τθν
παραλαβι τθσ να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό θλεκτρονικό ζντυπο (τθν αντίςτοιχθ φόρμα δεδομζνων)
με τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ,
τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει
ςτθ διάκεςι τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα
ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Για τυχόν
ελλείψεισ ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ φζρει ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ.

Β1.7 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία)
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ
μζχρι και τθν __ /__ /____. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε
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όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ ζχουν
παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει
οριςτεί για τθν υποβολι των Ρροςφορϊν.
Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε
οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσ τθ διεφκυνςθ: kolovou@idika.gr, 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
http://www.idika.gr.

Β2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν
ι/και νομικϊν προςϊπων, που:
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο
(ΕΟΧ) ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων
Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Αϋ139) υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ.
–ι
είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε.
ι
ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ –
μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι
ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι
τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν
τα οποία:
1. πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ παραγράφουσ Β2.3 Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ και Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ
2. δεν εμπίπτουν ςτισ απαγορεφςεισ του άρκρου 4 του Ν. 3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με τον Ν. 3414/05

Β2.2 Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ
Δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:
Πςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ Συμμετοχισ
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ
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Συμμετοχισ
Πςοι ζχουν κθρυχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι
υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα
Πςοι ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν
του δθμόςιου τομζα
Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 43.1 του
ΡΔ 60/2007, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1
τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ
του Συμβουλίου
 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
 για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ.
Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ
παραπάνω κυρϊςεισ
Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ
Πςα πρόςωπα, μετζχουν αυτόνομα ι ςε Ζνωςθ ι ωσ υπεργολάβοι ςε περιςςότερα του ενόσ
ςχιματα διαγωνιηόμενων.

Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά τουσ, τα
ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν
ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ςυμπλθρωμζνουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά
περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ
επεξθγιςεισ/οδθγίεσ:
1. Στθ ςτιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά
που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά
2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο
δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο
3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Αναδόχου που ζχει τθ
μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι
4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο το αντίςτοιχο
κεφάλαιο ι ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» ςτο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο δικαιολογθτικό
Α/Α

1.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ
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2.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα
ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
δθλϊνει ότι:
Α:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του από τουσ
αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007.
Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ςυνδιαλλαγι (ι ςε περίπτωςθ
αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι
διαδικαςία) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ,
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ςυνδιαλλαγισ (ι ςε περίπτωςθ
αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι
διαδικαςία).
Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ ειςφορϊν ςε
οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.
Είναι κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ ι τθσ κατάκεςισ τθσ
ςτο ταχυδρομείο εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο
αναγράφοντασ και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυςικά ι
νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ
χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ και το ειδικό επάγγελμα τουσ).
Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα
προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 25 του Ν3614/2007.
Εφόςον πρόκειται για ςυνεταιριςμό, ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί
νόμιμα.
O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου αναδόχου (ςθμ.:
εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυκμοι εταίροι και
διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ,
εφόςον πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ
αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου), κακϊσ
και ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό
πρόςωπο δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ
τουσ ι τθσ κατάκεςισ ςτθσ ςτο ταχυδρομείο:
 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 του
ΡΔ60/2007, ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ
αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται
αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του
άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Δ)
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ
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ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

χρεοκοπίασ.
Β:
1.
2.

Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν
του δθμόςιου τομζα.
Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα.

Γ:
1.

3.

Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα
τουσ όρουσ τθσ.
2. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του
Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ματαίωςθσ,
ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ.
Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ,
και ςυγκεκριμζνα:
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο
ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι
επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον
υπάρχει),
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ των
εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο
οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό
προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για
υπογραφι και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν
Ρροςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ
και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ αντίκλθτοσ,
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί
τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν.
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα
τροποποιθτικά,
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των
τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά
ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ
που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.
Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Ρρόςωπο, οφείλει να κατακζςει:
1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι
Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.
Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να
κατακζςει:
1. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό
φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).
2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ
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4.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

ςυμμετοχι του Μζλουσ:
- ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και
- ςτο Διαγωνιςμό
3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:
- να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία,
- να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι
ςαφινεια το μζροσ του Ζργου (φυςικό και οικονομικό
αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,
- να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και
τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ
(leader),
- να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν
ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου
- να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία επίςθσ
προςκομίηεται)
κοινόσ
εκπρόςωποσ
τθσ
Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο
Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ /
Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Τα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των νομικϊν προςϊπων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Αϋ 66) όπωσ αυτζσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν.
3310/05 και του άρκρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τισ προχποκζςεισ που
κακορίηονται ςτισ εν λόγω διατάξεισ.
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει
για τισ ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν – μελϊν τθσ ΕΕ ι του ΟΟΣΑ
εταιρείεσ.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ,
πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου
Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του
υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το
αντίςτοιχο περιεχόμενο. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον
υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ».

Β2.4 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να
κατακζςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα
ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Θα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτο «Φάκελο
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ», ςυμπλθρωμζνουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ
(ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ:
1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά
που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά.
2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο
δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο.
3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Αναδόχου που ζχει τθ
μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι.
4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο το αντίςτοιχο
κεφάλαιο ι ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ» ςτο οποίο
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περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο δικαιολογθτικό.

Β2.4.1 Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα
που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ
εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από
αυτόν προςωπικό.
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

10.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ
προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι
απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.

11.

12.

13.

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει
τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ 1

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν
ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι
Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ
κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο
ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ».

Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

1

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα
που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ
του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω Αντιπροςϊπου.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά
τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου
Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ
προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι
απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει
τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ 2

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ,
2

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω Αντιπροςϊπου.
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πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου
Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του
υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο
Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Β2.4.3 Τα Ημεδαπά Νομικά Ρρόςωπα
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α)
ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ)
Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε
άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό
με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ
λειτουργία των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι
τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ
καταςτατικοφ).
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ
εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ
προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει
τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι
απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν
ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι
Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ
κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο
ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ».

Β2.4.4 Οι Συνεταιριςμοί
Α/Α

1.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι
εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό
με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
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Α/Α

2.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ
λειτουργία των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι
τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ
καταςτατικοφ).

3.

Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
λειτουργεί νόμιμα.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά
τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
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Α/Α

13.

14.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ
προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

NAI

15.

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει
τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.

ΝΑΙ 3

16.

Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι
απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν
ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι
Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ
κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο
ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ».

Β2.4.5 Τα Αλλοδαπά Νομικά Ρρόςωπα
Α/Α

1.

2.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου
που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να
προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του νομικοφ αυτοφ
προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα
τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ,
δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ
λειτουργία των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι
τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ
καταςτατικοφ).

3

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω Αντιπροςϊπου που
δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ
του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ
πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι
(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά
τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου
Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
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12.

13.

14.

15.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ
προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει
τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι
απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ,
πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου
Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του
υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο
Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Β2.4.6 Οι Ενϊςεισ - Κοινοπραξίεσ
Α/Α

1.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/
αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΝΑΙ

Β2.5 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινιςεισ
Υποχρεϊςεισ ςχετικά με υποβολι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ/Κατακφρωςθσ
1. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
2. Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, κα προςκομίηονται με νόμιμα
κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Υποχρεϊςεισ / διευκρινίςεισ ςχετικά με Ζνωςθ/ Κοινοπραξία
1. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ευκφνεται
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ςτθν Ζνωςθ/
Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
2. Θ κοινι Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, είτε
από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.
3. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι
μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, θ
Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα
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αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των
ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα Μζλθ κα εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι
θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα
εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε
αυτά οφείλουν να ορίςουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘ με προςόντα αντίςτοιχα του Μζλουσ που
αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΘΣ ωςτόςο, πρζπει
να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι
αποκλειςμοφ, τθν τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ του φακζλου
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:

Β2.6.1 Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι Ικανότθτα (capacity)
1.

1.2

Να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2008,2009, 2010)
μεγαλφτερο από το 200% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο
μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ από το 200% του προχπολογιςμοφ του Ζργου.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ,
υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2008,2009,2010), ςε
περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου
κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν.

Β2.6.2 Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα
1.

1.1

1.2

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ, να
αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Ωσ ελάχιςτθ
προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να:
διακζτει εν ιςχφ, πιςτοποιθμζνθ, επαγγελματικι μεκοδολογία ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ζργων
πλθροφορικισ, ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ,
υλοποίθςθσ ι/και ολοκλιρωςθσ λφςεων πλθροφορικισ, εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ,
υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, εξάπλωςθσ και επί τω ζργω υποςτιριξθσ, και παραγωγικισ λειτουργίασ
(υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ τθσ λειτουργίασ ) πλθροφορικϊν
ςυςτθμάτων και νομικισ πλθροφορικισ.
διακζτει ςτθν οργανωτικι του δομι, οντότθτεσ (ενδεικτικά Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) με
αρμοδιότθτα τθν Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ, τθν Τθλεφωνικι
Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν και τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ, ι ιςοδφναμεσ
δομζσ με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ του κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου
πλθροφορικισ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ,
κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά ου εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:
Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του υποψιφιου Αναδόχου:
- επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ προμθκευτζσ, κανάλια εξυπθρζτθςθσ,
- τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ
- προϊόντα και υπθρεςίεσ
- μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί
με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ (π.χ. Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανωτζρω
Ελάχιςτθ Ρροχπόκεςθ Συμμετοχισ.
Ρεριγραφι των μζτρων, ι/και πρωτοβουλιϊν ι/και επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων ποιότθτασ και
διοικθτικϊν μζτρων που ζχει λάβει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των
παραπάνω, παρεχόμενων υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ζργων πλθροφορικισ, ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και
ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ, υλοποίθςθσ ι/και ολοκλιρωςθσ λφςεων πλθροφορικισ,
εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ, παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, εξάπλωςθσ και επί τω ζργω
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1.3

υποςτιριξθσ, και παραγωγικισ λειτουργίασ (υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ τθσ
λειτουργίασ ) πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων.
Σχετικι τεκμθρίωςθ κα μποροφςε να αποτελεί μεταξφ άλλων ςχετικό πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ ποιότθτασ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν
υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω
πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
Θμερομθνία
Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο
Επωνυμία Υπεργολάβου
Διλωςθσ
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε Υπεργολάβο
Συνεργαςίασ

2.

Να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία
ςτο πλαίςιο Ζργων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο.
Συγκεκριμζνα απαιτείται τουλάχιςτον ζνα ολοκλθρωμζνο ζργο ςε κάκε ζναν από τουσ κάτωκι τομείσ (ι
εναλλακτικά, ζνα ολοκλθρωμζνο ζργο το οποίο να περιλαμβάνει και τουσ δφο):
Συςτθμάτων Νομικισ πλθροφορικισ με Κωδικοποίθςθ, ενθμζρωςθ και διαχείριςθ νομικϊν
πλθροφοριϊν
Ανάπτυξθ και διαχείριςθ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων που να περιλαμβάνουν δυνατότθτεσ
ζξυπνθσ αναηιτθςθσ ςε δομθμζνο ι αδόμθτο περιεχόμενο.
ΚΑΙ
Είναι απαιτητό για το υποςφςτημα νομοθεςίασ που θα προςφερθεί (Εργαλείο) να ζχει τουλάχιςτον τρεισ
(3) διεθνείσ εγκαταςτάςεισ, εκ των οποίων τουλάχιςτον η μία να είναι ςε δημόςιο φορζα. Το
προςφερόμενο Εργαλείο και οι κατ’ ελάχιςτον τρεισ (3) διεθνείσ εγκαταςτάςεισ θα αναφζρονται ςε
διακριτό ςημείο του Πίνακα Κυριοτζρων Έργων. Σημειϊνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό οι τρεισ (3)
διεθνείσ εγκαταςτάςεισ να ζχουν υλοποιηθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
O υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμμετείχε ςτο παραπάνω Ζργο/α με ποςοςτό ςυμμετοχισ ανϊτερο
ι ίςο του 50%
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ,
κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα ςτοιχεία
τεκμθρίωςθσ:

2.1

Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα
πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι αντίςτοιχα με το υπό ανάκεςθ Ζργο.
Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι
πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.
Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, είτε
του υποψθφίου Αναδόχου, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου.
Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει
τθν υλοποίθςθ, ςε ζνα (1) αντίςτοιχο με το προκθρυςςόμενο ζργο (θ ςε κάκε τομζα), τα τελευταία 5 ζτθ,
με επιτυχία.
Αντίςτοιχο Ζργο ορίηεται ζνα Ζργο, που αφορά ςε όμοιο ι ιςοδφναμο από πλευράσ απαιτιςεων
υλοποίθςθσ φυςικό αντικείμενο, ςε όρουσ εφαρμοςκζντων τεχνολογιϊν, οικονομικοφ μεγζκουσ,
μεκοδολογιϊν ι/και αρχιτεκτονικισ υλοποίθςθσ, κλίμακασ και τεχνολογικισ και επιχειρθςιακισ
πολυπλοκότθτασ, ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ του.
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.
Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α
/
Α

ΡΕΛΑΤΘΣ

ΣΥΝΤΟΜΘ
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ

ΔΙΑΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΕΓΟΥ
(από – ζωσ)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΡΑΟΥΣΑ
ΦΑΣΘ

Ππου:
- «ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΘ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ
ΣΤΟ ΕΓΟ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΣΤΟ ΕΓΟ
(προχπ/ςμόσ)
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(τφποσ-θμ/νία)
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- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ»: «ζξωκεν καλι μαρτυρία» τθσ εξζλιξθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ ι του επιτυχοφσ
αποτελζςματοσ του Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ
Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ διακζςιμθσ υπθρεςίασ κοκ
εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι
πρωτόκολλο παραλαβισ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια
Αρχι.
εάν ο Ρελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του
ιδιϊτθ Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου.
Από τα παραπάνω ζργα, ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο ςε κάκε τομζα, το οποίο είναι ςε ακριβι αντιςτοιχία με
το αντικείμενο του υπό ανάκεςθ Ζργου, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον Υποψιφιο Ανάδοχο,
κα πρζπει να παρουςιάηεται αναλυτικά.

3.

3.1

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.
Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ
απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ .
Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον:
- το 30% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το Ζργο να καλφπτεται από υπαλλιλουσ4 του
υποψιφιου Αναδόχου (δθλ. ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%).
- ωσ μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου να διατίκεται ςε ρόλουσ Διευκυντι ζργου (project director) και Υπεφκυνου
Ζργου (project manager), υπάλλθλοι ι ςτελζχθ, ςφμφωνα με τθν Α.5.2
- να διατεκεί Ομάδα Ζργου που απαρτίηεται από μζλθ με ειδικότθτεσ, επαγγελματικά προςόντα,
πιςτοποιιςεισ και εμπειρία -που αποκτικθκε τουλάχιςτον τα 3 τελευταία ζτθ- θ οποία, είναι ςχετικι με
τθν ολοκλιρωςθ όλων των απαιτιςεων του (φυςικοφ αντικειμζνου του) Ζργου ςε όλον τον κφκλο ηωισ
του , ςφμφωνα με τθν Α.5.2
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ
ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν
Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ
Ρίνακασ των υπαλλιλων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το
ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

Εταιρία (ςε περίπτωςθ
Ζνωςθσ Κοινοπραξίασ)

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ
Ομάδασ Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου Θζςθ ςτο ςχιμα
υλοποίθςθσ

Ανκρωπομινεσ

Ροςοςτό
ςυμμετοχισ*
(%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)

3.2

Ρίνακασ των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα
Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

Επωνυμία Εταιρείασ
Υπεργολάβου

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ
Ομάδασ Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου –
Θςθ ςτο ςχιμα
υλοποίθςθσ

Ανκρωπομιεσ

Ροςοςτό
ςυμμετοχισ
*(%)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)

3.3

Ρίνακασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου,
ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου
– Θζςθ ςτο ςχιμα
υλποίθςθσ

4

Ανκρωπομινεσ

Ροςοςτό
ςυμμετοχισ*
(%)

Ππωσ εμφανίηονται ςτθ μιςκολογικι κατάςταςθ του υποψθφίου Αναδόχου, θ οποία ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ να
προςκομιςτεί
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ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)
*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των ςυνολικϊν προςφερόμενων
ανκρωπομθνϊν (άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 3.1, 3.2, 3.3)

3.4

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει δθλϊςεισ
ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου (βάςει του υποδείγματοσ ςτο
Μζροσ C τθσ Διακιρυξθσ) από τα οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι
διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία του ςχετικά τισ απαιτιςεισ που
αναλαμβάνει όπωσ προκφπτει από τον ρόλο που προτείνετε να ςυμμετζχει ςτθν ομάδα Ζργου .

ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Θ αρμόδια Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ επί των ανωτζρω
ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί ποινι αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και κάκε άλλο
ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που κεωρεί ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό ςτθν
ανάλογθ κατθγορία δικαιολογθτικϊν μόνο κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ και όχι εκ των υςτζρων.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία:
- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται ανάλογα με
τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ /
Κοινοπραξία,
Αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν
χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του ικανότθτασ για το χρονικό
διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του.
Επιτρζπεται θ κάλυψθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ 1 και 2 ανωτζρω, από τρίτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο
46 (παράγραφοσ 3) του ΡΔ 60/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ – εντόσ του φακζλου
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου, ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, κα κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ.
Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ
Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε
ευρϊ (€) ποςοςτό 5% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του
αναλογοφντοσ ΦΡΑ).
Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ είναι ενενιντα επτά χιλιάδεσ
τετρακόςια ζνα Ευρϊ και μθδζν λεπτϊν, €97.401.00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
1. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι
πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο
κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ, και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν
αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και από τραπεηικό ι
πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ
ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων.
2. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα
παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
3. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με το
υπόδειγμα.
Σελίδα 23 από 46

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι

4. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί
να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει - προ τθσ υπογραφισ τθσ
Σφμβαςθσ- τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο Β4.1.6, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του,
που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ςφμφωνα με τα άρκρα
29 και 30 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ
καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ
τθσ Ανακζτουςα Αρχισ.
5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα
μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του
Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε
λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ
απόφαςθσ περί αποκλειςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα/
ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε.
6. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο ότι
αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ.

Β3 ΚΑΤΑΤΙΣΗ – ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ
Β3.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων,
κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί από το
αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν
Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντάσ τθν αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπό τουσ, είτε αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45,
Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ.
Κατά τθν υποβολι τουσ οι Ρροςφορζσ ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για
πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν οριςμζνθ κατά το άρκρο Β1.5
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Θ θμερομθνία αυτι
αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Ανακζτουςασ αρχισ όπου γίνεται και
χρονοςιμανςθ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι Ρροςφορζσ παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με
τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τουσ.
Δε κα λθφκοφν υπόψθ Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ
θμερομθνία και ϊρα είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
ζγκαιρα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι
για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν.

Β3.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι Ρροςφορζσ
κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα
κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ
φακζλουσ, δθλαδι:
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Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. Β2.3. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα
μζςα ςτον Φάκελο με τθ ςειρά που ηθτοφνται.
Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψιφιου
Αναδόχου, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. Β3.2.2
Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του
υποψιφιου Αναδόχου, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. Β3.2.3

ΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ δεν υποβάλλονται κατά τθ φάςθ υποβολισ των
Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων.
Οι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ:
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ:
- ζνα (1) πρωτότυπο
- ζνα (1) αντίγραφο
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ.
Τεχνικι Ρροςφορά:
- ζνα (1) πρωτότυπο,
- ζνα (1) αντίγραφο,
- ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD), εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων,
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Σθμείωςθ 1: Σε περίπτωςθ που το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν φυλλαδίων είναι δυνατό να ςυμπεριλθφκοφν ςε
CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβλθκοφν ζντυπα ςτο αντίγραφο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Σθμείωςθ 2: Είναι ιδιαίτερα επικυμθτό ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ να ζχει διαςτάςεισ οι
οποίεσ είναι διαχειρίςιμεσ από πλευράσ φφλαξθσ και ανάγνωςθσ πχ. πλάτουσ 60 εκ. x 80 εκ.
Οικονομικι Ρροςφορά:
- ζνα (1) πρωτότυπο,
- ζνα (1) αντίγραφο,
- ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD),
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
«Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ (ΘΔΙΚΑ ΑΕ)
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____
Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ
και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του
Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και
διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου όλων των μελϊν τθσ.
Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να
επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν Τεχνικι
Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα.
Σε ζνα από τα αντίτυπα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να
αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο.
Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από τα άλλα αντίτυπα και τα θλεκτρονικά
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αντίγραφα, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με το πρωτότυπο.
Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ
ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ.
Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν επιτρζπονται
αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ «ελιφκθ υπόψθ», «ςυμφωνοφμε και αποδεχόμεκα», κλπ.
Οι Ρροςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν ξυςίματα,
ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ,
πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Πλεσ οι
διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Θ αρμόδια
Επιτροπι προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φφλλο με τισ τυχόν, διορκϊςεισ και τισ αναφζρει
ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν τθσ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.
Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο τθσ Ρροςφοράσ χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ
(abbreviations), για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τον υποψιφιο
Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ.
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι απολφτωσ
ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του Ζργου, των πθγϊν προζλευςθσ
των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ κλπ. και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτο φάκελο Διαγωνιςμοφ.
Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ Διακιρυξθσ
ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια Επιτροπι και
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Στθν περίπτωςθ
αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται
αντιπροςφορά.
Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον ηθτθκοφν, ςε
χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.

Β3.2.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
πρζπει να περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά του
υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τισ τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ
ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία προςδιορίηονται ςτισ παραγράφουσ:
Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ,
Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ,
Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ.

Β3.2.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά»
Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει
τα παρακάτω ςε ςειρά:
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1

1.1

Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ
Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι
Χαρακτθριςτικά Λφςθσ

–

Τεχνικά

και

Τεχνολογικά

1.2 Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Υλικοφ και Λογιςμικοφ)
1.3 Χαρακτθριςτικά Ολοκλιρωςθσ και Οριηόντιων Υπθρεςιϊν
1.4 Τεχνικι Λφςθ και Χαρακτθριςτικά Διαλειτουργικότθτασ

1.5

Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Αςφάλειασ, Ρολυκαναλικισ Διάκεςθσ,
Ανοιχτϊν Δεδομζνων, Ευχρθςτίασ και Ρροςβαςιμότθτασ

2

Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν

2.1

Καταλλθλότθτα Μεκοδολογίασ Υλοποίθςθσ και Ρροςαρμογι ςτισ
Τεχνολογικζσ Απαιτιςεισ και Ρροδιαγραφζσ

2.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ / Ευαιςκθτοποίθςθσ
2.3 Υπθρεςίεσ ελζγχου και Ριλοτικισ Λειτουργίασ (προ παραγωγικισ)
και

Τιρθςθσ

Επιπζδου

Α2
και
C.3.14
Α4.1, Α4.2
και
C.3.15
Α4.3
και
C.3.16
Α4.4, A4.5, A4.6
και
C.3.17

2.4

Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ,
Υπθρεςιϊν

3

Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου

3.1

Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα,
Χρονοδιάγραμμα)

3.2

Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου

4

Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, χωρίσ τιμζσ
Θ εμφάνιςθ τιμισ/ τιμϊν ςτον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο
απόρριψθσ τθσ Ρροςφοράσ.
Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ
λογιςμικοφ και αυτζσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι του Σφμφωνα με C.4
λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με αξία, ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει το εν λόγω
προϊόν/υπθρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
(χωρίσ τιμζσ).

5

Συντιρθςθσ

Α3.2, Α3.3
και
C.3.2, C.3.3, C.3.4
C.3.5, C.3.6, C.3.7
C.3.8, C.3.10, C.3.11
C.3.12. C.3.13
Α3.1, Α3.4, Α3.6
και
C.3.1
Α3.5
και
C.3.5
Α3.6
και
C.3.5
Α3.8, Α3.9, Α3.10,
Α3.11, Α3.12
και
C.3.18

Α3.13, Α3.14, Α3.15
και
C.3.14
Α5
και
C.3.14
Σφμφωνα με C.3

Επίςθσ ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει:
- τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
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-

οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του υποψιφιου
Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ,
αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για
τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό
μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν
καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «Επικυμθτι» τότε αποτελεί προδιαγραφι που υπερκαλφπτει
το ελάχιςτο απαιτοφμενο και Ρροςφορζσ που υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ςυνεκτιμοφνται, επί τω
βελτίω ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα κριτιριων ςτθν οποία εντάςςεται.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του
αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ
προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ
απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο
κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των
υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ
και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων
Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν
ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ
ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία
ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ
ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18).

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και
θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία
κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ
ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.

Β3.2.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»
Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τον οποίο κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει
να περιζχει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (βλ. C.4).
Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ λογιςμικοφ και αυτζσ παρζχονται από τον
καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με αξία, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπθρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

Β3.2.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ»
Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ», που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον
οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, πρζπει να περιζχει τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο Β2.4
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ.

Β3.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν
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Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για ζξι (6) μινεσ από τθν
επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο
χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι
πριν από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ ζξι (6) μθνϊν.
Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ
τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί.
Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:
- απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ
- κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια

Β3.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ
να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων
αυτϊν.
Θ Ρροςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν τα οποία δεν είναι απαραίτθτα για τθν
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ,
τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί
Ρροςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν.

Β3.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε προςφερόμενο είδοσ κα εκφράηονται ςε
Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, για παράδοςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του
εξοπλιςμοφ, ελεφκερου ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα
Διακιρυξθ.
Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο
κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται
εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ
Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν
ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί
επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ.
Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε
προςφερόμενο είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ
αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο αναφζρεται ςτθν Οικονομικι
Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία.
Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν.
Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ,
υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ.
Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Για τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ Ρροςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι να
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ςυμπλθρϊςουν τουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (βλ. C.4).
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να
υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να
τα παρζχουν.

Β4 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ
Β4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ
Β4.1.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν
Θ αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι (Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ) τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των Ρροςφορϊν ςτα
γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Λ. ΣΥΓΓΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ 40, 117 45, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΘΝΑ,
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.
Οι Ρροςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε
φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ.
Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:
1. Ανοίγονται, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι Φάκελοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια
Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ κατά
φφλλο, ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον διατίκεται.
2. Οι Φάκελοι Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά
μονογράφονται, και αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι φυλάςςονται.
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικϊν Ρροςφορϊν τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν αρμόδια Επιτροπι και φυλάςςεται.
3. Θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει μόνο ωσ προσ τθν αρικμθτικι πλθρότθτα και
εγκυρότθτα (δθλ. ζναντι του πίνακα δικαιολογθτικϊν) τα δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. Ανάλογα με
τον αρικμό και τον όγκο των δικαιολογθτικϊν θ αρμόδια Επιτροπι, δφναται να ελζγξει το
περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν και τθν πλιρωςθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ –
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ.

4. Μετά τον ζλεγχο τθσ κάλυψθσ του κριτιριου ςυμμετοχισ μζςω τθσ εξζταςθσ του
περιεχομζνου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι ειςθγείται ςτο αρμόδιο
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά, και με μζριμνά του
γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ
δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των
Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Ρροςφορά ωσ προσ
τα δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ζχει γίνει αποδεκτι.
5. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν
επαναφζρονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν αποςφράγιςθ τουσ, όςεσ Ρροςφορζσ
ζγιναν αποδεκτζσ για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό (βάςει των δικαιολογθτικϊν
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Συμμετοχισ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Οι
Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ
των δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται.
6. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και
ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα
ςτοιχεία του κατά φφλλο ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ
Ανακζτουςα Αρχι, (εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων).
7. Θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, αξιολογεί τισ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ και
ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχι, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και
με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν
ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ
αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των
οποίων θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει γίνει αποδεκτι.
8. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν
επαναφζρονται - για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν
αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα
Αρχι Πςεσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Ομοίωσ
επιςτρζφονται και οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν που δεν είχαν αποςφραγιςκεί.
9. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και
ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα
ςτοιχεία του κατά φφλλο ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ
Ανακζτουςα Αρχι.
10. Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι
ςυνεδρίαςθ, ςυντάςςει τον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα
ςειρά αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ το κριτιριο ανάκεςθσ του
διαγωνιςμοφ, από τον οποίο προκφπτει ο προτεινόμενοσ προσ κατακφρωςθ του Ζργου,
επικρατζςτεροσ Ανάδοχοσ.
11. Θ αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ.
12. Ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν, (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ,
Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά) γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι ςε κλειςτζσ
ςυνεδριάςεισ, εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν κακοριςκεί με τθν απόφαςθ οριςμοφ
τθσ.
13. Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν
γνϊςθ μόνο των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ
επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων Ρροςφορϊν (ςε κάκε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν
αρμόδια Επιτροπι. Θ εξζταςθ των Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 20 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν χωρίσ απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο τθσ
Ανακζτουςα Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ φωτοαντιγραφι ι με οποιοδιποτε άλλο
τρόπο ψθφιοποίθςθσ, αναπαραγωγισ ι αναμετάδοςθσ.
14. Σε περίπτωςθ που με τθν Ρροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ Συνδιαγωνιηόμενουσ κα
ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επ’
αυτϊν τθν ζνδειξθ «πληροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτήρα» και να ενθμερϊνει τθν
Σελίδα 31 από 46

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν»
Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι

αρμόδια Επιτροπι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Πλεσ οι
πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά
ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ
αυτϊν των πλθροφοριϊν οι Συνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά
ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
15. Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν θ αρμόδια Επιτροπι
ςυντάςςει πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχι ςε
δφο (2) όμοια αντίτυπα.
Σημείωςη:
Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα μζςα (cds) που περιζχουν τα θλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικϊν
και των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αναφορικά με:
το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα,
οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ.
Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο μζςο (cd) αυτό επιςτρζφεται ςτον
υποψιφιο Ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει νζο, ςφμφωνα με τισ
προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν με απόδειξθ
παραλαβισ, ζγγραφθ ενθμζρωςθ.

Β4.1.2 Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν
Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
Ρροςφορά.
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα παρακάτω:
-

Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων
προχποκζςεων ςυμμετοχισ

-

Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε
προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ

-

Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ με βάςθ τον
ακόλουκο τφπο:
Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax
θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά
Βi
θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i
Kmin
το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι
Κi
το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i
Λi
το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.
Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ.
Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα
οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των Ρροςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των
τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχι ςε δφο (2)
αντίτυπα.

Β4.1.3 Βακμολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν
Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”,
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όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παρ. Β4.1.4
Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων:
 είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ
*απαράβατοι όροι+,
 αυξάνεται ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ
ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά
ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων
βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.

Β4.1.4 Ομάδεσ και Συντελεςτζσ Κριτθρίων Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ
Θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του καταλλθλότερου,
κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
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Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(%)

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1

Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ

Σχετικζσ παρ. Α
ΜΕΟΥΣ &
Ρινάκων
Συμμόρφωςθσ

(40%)

1.1

Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά
Χαρακτθριςτικά Λφςθσ

10%

1.2

Κάλυψθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Υλικοφ και Λογιςμικοφ)

15%

1.3 Χαρακτθριςτικά Ολοκλιρωςθσ και Οριηόντιων Υπθρεςιϊν

5%

1.4 Τεχνικι Λφςθ και Χαρακτθριςτικά Διαλειτουργικότθτασ

5%

Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Αςφάλειασ, Ρολυκαναλικισ
1.5 Διάκεςθσ,
Ανοιχτϊν
Δεδομζνων,
Ευχρθςτίασ
και
Ρροςβαςιμότθτασ
2
Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν

5%
(40%)

Καταλλθλότθτα Μεκοδολογίασ Υλοποίθςθσ και Ρροςαρμογι
2.1
ςτισ Τεχνολογικζσ Απαιτιςεισ και Ρροδιαγραφζσ

10%

2.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ / Ευαιςκθτοποίθςθσ

10%

2.3

Υπθρεςίεσ
ελζγχου,
Ριλοτικισ
Λειτουργίασ
(προ
παραγωγικισ) και δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ

10%

2.4

Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ, Συντιρθςθσ και Τιρθςθσ Επιπζδου
Υπθρεςιϊν

10%

3

Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ
Ζργου

3.1

Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου
Ορόςθμα, Χρονοδιάγραμμα)

3.2

Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου

(Φάςεισ,

Ραραδοτζα,

ΣΥΝΟΛΟ

Α3.2, Α3.3
και
C.3.2, C.3.3, C.3.4
C.3.5, C.3.6, C.3.7
C.3.8, C.3.10,
C.3.11
C.3.12. C.3.13
Α3.1, Α3.4, Α3.6
και
C.3.1
Α3.5
και
C.3.5
Α3.7
και
C.3.5
Α3.8, Α3.9, Α3.10,
Α3.11, Α3.12
και
C.3.18
Α2
και
C.3.14
Α4.1, Α4.2
και
C.3.15
Α4.3
και
C.3.16
Α4.4, 4.5,
A4.6,A.4.5
και
C.3.17

(20%)
10%

10%

Α3.13, Α3.14,
Α3.15
και
C.3.14
Α5
και
C.3.14

100%

Β4.1.5 Διαμόρφωςθ Συγκριτικοφ Κόςτουσ Ρροςφοράσ
Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει:
-

το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, χωρίσ ΦΡΑ παρ. ,C.4.3}

-

το ςυνολικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ ,βλ. διευκρίνιςθ ΙΙ- (και για τα 5 ζτθ) μετά τθν
προςφερόμενθ εγγφθςθ, χωρίσ ΦΡΑ ,βλ.C.4.4}
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όπωσ προκφπτει από τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:
I. το κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν περιλαμβάνεται ςτον επιλζξιμο προχπολογιςμό του Ζργου
II. τυχόν αναπροςαρμογι του ετιςιου κόςτουσ ςυντιρθςθσ που κα ορίηει ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ ςτθν Ρροςφορά του, κα είναι ςτακερι για το ςφνολο των ετϊν ςυντιρθςθσ και
για κάκε ζτοσ δεν κα υπερβαίνει το 5%.

Β4.1.6 Διαδικαςία Κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ Αξιολόγθςθσ των
Ρροςφορϊν, με Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να
κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, καλείται να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ προκεςμίασ
που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των είκοςι (20) θμερϊν (Ν. 3614/2007, άρκρο 25) από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ
(βλ. Β2.4), προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από αρμόδια Επιτροπι. Τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ υποβάλλονται ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο.
Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ αποςφραγίηεται ο Φάκελοσ
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι
όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου κατά φφλλο, ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι
διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ διαδικαςία αυτι καλοφνται να παραςτοφν όςοι
ζχουν υποβάλλει παραδεκτι τεχνικι και οικονομικι Ρροςφορά.
Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται με ςχετικι του απόφαςθ και με μζριμνά του
γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του.
Σε περίπτωςθ αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί
εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να υποβάλλει τα
απαραίτθτα Δικαιολογθτικά και Νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τα
οποία κα είναι ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ πρόςκλθςθσ.
Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των
διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και
ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω.

Β4.2 Απόρριψθ Ρροςφορϊν
Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςα Αρχι,
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.
Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι
περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
1. Ζλλειψθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. Β2.2.
2. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ι/ και παράβαςθ οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ τθσ
παρ. Β2.3.
3. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων
ςυμμετοχισ τθσ παρ. Β2.6.
4. Διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ αςυμβίβαςτθσ ιδιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 3 του Ν. 3310/05 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/05.
5. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο.
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6. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο.
7. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει με
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.
8. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
9. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.
10. Ρροςφορά που θ προςφερόμενθ εγγφθςθ είναι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ από τθν
ελάχιςτθ ηθτοφμενθ, δεν διαρκεί ακζραιο αρικμό ετϊν και δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ
προςφερόμενθσ λφςθσ.
11. Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό.
12. Ρροςφορά που αφορά μόνο ςε μζροσ του Ζργου και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτοφμενων
υπθρεςιϊν/προϊόντων.
13. Ρροςφορά που το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Ζργου {βλ. πίνακα C.4.4 / ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΤΘΣΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)»} για κάκε ζτοσ μετά τθν προςφερόμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ
και ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι μικρότερο του 5% ι μεγαλφτερο του 10% τθσ Οικονομικισ
Ρροςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου για το Ζργο {βλ. πίνακα C.4.4 / πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ» ςτιλθσ «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» }.
14. Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά: Εφόςον θ οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου είναι μικρότερθ του 85% τθσ διαμζςου (median) των αποδεκτϊν
οικονομικϊν προςφορϊν, θ προςφορά δφναται να απορριφκεί. Ρριν τθν απόρριψθ μιασ
τζτοιασ Ρροςφοράσ κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ
ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ
υπθρεςίασ/ τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ/ τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία/ τθν πρωτοτυπία / καινοτομία τθσ
προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι
προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται.
15. Ρροςφορά θ οποία εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερομζνου κόςτουσ ςε είδοσ,
προϊόν ι υπθρεςία (εκτόσ εάν ρθτά απαιτείται από τθ Διακιρυξθ), ι ςε μερικό ι γενικό
ςφνολο ςε άλλο μζροσ πλθν των αντιτφπων τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
16. Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ και των Ρινάκων
Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ.
17. Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ
τιμζσ και των αντιςτοίχων Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τιμζσ.
18. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο
που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία προκφπτει ότι
ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παροφςα.

Β4.3 Ρροςφυγζσ
Ρροςφυγζσ κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προςφζροντοσ ς’ αυτόν και
τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του ζωσ και τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ υποβάλλονται
ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν και τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173).

Β4.4 Αποτελζςματα – Κατακφρωςθ - Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ
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Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν κεφάλαιο. Θ κατακφρωςθ γίνεται κατόπιν ελζγχου των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. Θ κατακφρωςθ (Άρκρο 5
παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφοφ παρζλκουν 10 θμζρεσ για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ με αφετθρία τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτουσ
ενδιαφερομζνουσ (λοιποφσ υποψθφίουσ).
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του Ζργου ςτον ανάδοχο γνωςτοποιείται ςε αυτόν
και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ.
Θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ για μζροσ
του υπό ανάκεςθ Ζργου, όχι όμωσ λιγότερο του 50% επί του φυςικοφ αντικειμζνου. Για
κατακφρωςθ μζρουσ του φυςικοφ αντικειμζνου κάτω του ποςοςτοφ αυτοφ, απαιτείται
προθγουμζνθ αποδοχι του Αναδόχου. Διευκρινίηεται επίςθσ ότι θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα
κατακφρωςθσ μεγαλφτερου από το προκθρυχκζν ζργο, μζχρι ποςοςτοφ 30% επί του φυςικοφ
αντικειμζνου, με ανάλογθ μετάκεςθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ (εφόςον ηθτθκεί από
τον ανάδοχο). Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ θ ΘΔΙΚΑ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να
αυξιςει μζχρι 30% το ςυμβατικό ζργο, με ανάλογθ μετάκεςθ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, εφϋ όςον δεν ζγινε χριςθ του όρου αυτοφ ςτο ςτάδιο κατακφρωςθσ.
Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο κα γίνει εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι επαναλάβει τον Διαγωνιςμό ςε κάκε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ:
(i) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ
διαδικαςίασ,
(ii) εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,
(iii) εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε
ςυνεννόθςθ των Διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ,
(iv) εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο.
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα
αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο.

Β5 ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β5.1 Κατάρτιςθ, Υπογραφι, Διάρκεια Σφμβαςθσ – Εγγυιςεισ
1. Μεταξφ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ.
2. Τυχόν υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, δε
δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3. Ρριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, τα
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά περί μθ ςυνδρομισ αςυμβίβαςτων ιδιοτιτων και
απαγορεφςεων κατά τθν ζννοια και υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 3 και 4 του Ν. 3310/05
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05 όπωσ ορίηονται ςτθν 20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1673/Β/23-08-2007).
4. Θ Σφμβαςθ κα ςυναφκεί λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ διατάξεισ του Ν.3310/05 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05.
5. Μετά τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τθν παρ. 5 του
άρκρου 5 του Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05.
6. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται
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ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν
μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ
Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν.
Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε
περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα
λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ Οικονομικι του
Ρροςφορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμοηομζνων επίςθσ ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων
διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.
7. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε
δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων του ελζγχου των
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό
10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
8. Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει
παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει Εγγφθςθ
Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ ορίου, μπορεί να κθρυχκεί
ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςα Αρχι θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ
διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει τθν ανάκεςθ
τθσ Σφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ απόφαςθ αυτι
λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε
ηθμιάσ τθσ Ανακζτουςα Αρχι.
9. Θ ανωτζρω Εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2).
10. Θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ Σφμβαςθ,
επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και μζςα ςε
δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Οι Εγγυιςεισ Συμμετοχισ των υπόλοιπων
υποψθφίων Αναδόχων τουσ επιςτρζφονται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ.
11. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και θ Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ (εφόςον προβλζπεται
καταβολι προκαταβολισ) επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο
ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθν κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ.
12. Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ εξοπλιςμοφ/ζτοιμου
λογιςμικοφ, ςτα πλαίςια τθσ πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ, ζχουν ανακοινωκεί νεϊτερα
μοντζλα/ εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και καλφτερα από εκείνα που προςφζρκθκαν
και αξιολογικθκαν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
αποδεχκεί, να τα προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν
επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ.
13. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των ςυμβαλλόμενων
μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ, του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι και
του ιςχφοντοσ κεςμικοφ Κοινοτικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων.

Β5.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ
Στθν Ρροςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ κάτωκι τρόπουσ πλθρωμισ:
1.

α)

Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Ρροκαταβολισ ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Θ παραπάνω προκαταβολι κα
είναι ζντοκθ Ππωσ εκάςτοτε ιςχφει "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και
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άλλεσ Διατάξεισ". Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και
για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ του Ζργου. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των
εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα
αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου.

2.

3.

β)

Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του
ςυνόλου του Ζργου, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (2α) τόκοσ.

α)

Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Ρροκαταβολισ ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Θ παραπάνω προκαταβολι κα
είναι ζντοκθ ςφμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του
Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ”. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςθσ
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το
φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι
επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του Ζργου.

β)

Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον παραπάνω
τρόπο υπολογιςκείσ (3α) τόκοσ, επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ, και για το χρονικό διάςτθμα από
τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία που κα πραγματοποιθκοφν:
Με τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου

γ)

Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του
ςυνόλου του Ζργου, αφοφ παρακρατθκεί τόκοσ επί τθσ απομειωμζνθσ από τθν προθγοφμενθ πλθρωμι
(3β) προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία του υπολογιςμοφ τόκου τθσ
προθγοφμενθσ τμθματικισ πλθρωμισ μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου.

α)

Ροςοςτό εξιντα τοισ εκατό (60%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά Με τθν προςωρινι παραλαβι του
ζργου.

β)

Το υπόλοιπο ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του
Ζργου.

Σε περίπτωςθ που ςτθν Ρροςφορά δεν δθλϊνεται ο ζνασ από τουσ παραπάνω τρόπουσ
πλθρωμισ, κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται τον τρόπο πλθρωμισ που κα
επιλζξει από τουσ ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι ανωτζρω τρόποι πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Ζργου κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ
εκάςτοτε πλθρωμι δεν κα υπερβαίνει το αντικείμενο του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί.
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Β5.3 Εκτελωνιςμόσ - Φόροι - Δαςμοί
Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τον εκτελωνιςμό του εξοπλιςμοφ, τον οποίο κα παραδϊςει,
εγκαταςτιςει και κζςει ςε λειτουργία ελεφκερο ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςισ του. Οι δαςμοί,
φόροι και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο.

Β5.4 Ρερίοδοι Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ
Για τθν καλι λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ (βλ. υπόδειγμα C.1.4), θ αξία τθσ οποίασ κα
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ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Σε περίπτωςθ Ρροςφοράσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ μεγαλφτερθσ τθσ ηθτοφμενθσ, το παραπάνω
ποςοςτό (2,5%) τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ προςαυξάνεται κατά μία (1) ποςοςτιαία μονάδα για
κάκε επί πλζον προςφερόμενο ζτοσ εγγφθςθσ. Κατά τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου (ΟΔΘΓΙΕΣ: ι ςυγκεκριμζνου μζρουσ που κα
προςδιορίςετε) του Ζργου. Επίςθσ κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε
βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο ανάλογα με τα όςα περιγράφονται (ΟΔΘΓΙΕΣ: γράφετε
ςυγκεκριμζνθ παραπομπι).
Θ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ, φςτερα από
τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του Ζργου κατά τθν Ρερίοδο
Συντιρθςθσ κα κακορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ, όπου κα
ςυμπεριλαμβάνονται και οι, ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, οριηόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςτα πλαίςια τθσ ςυντιρθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ι να
επανεντάςςει οποιοδιποτε από τα υπό προμικεια είδθ (εξοπλιςμό και λογιςμικό) ςτθ Σφμβαςθ
Συντιρθςθσ, αναπροςαρμόηοντασ ανάλογα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ.
Σε περίπτωςθ επανζνταξθσ ςτθ ςυντιρθςθ κάποιου προϊόντοσ που είχε εξαιρεκεί, τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ εξακολουκοφν να ζχουν τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα που κα είχαν
εάν το ςυγκεκριμζνο προϊόν δεν είχε ποτζ εξαιρεκεί από τθ ςυντιρθςθ.

Β5.5 Ροινικζσ ιτρεσ – Εκπτϊςεισ
Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ
του.
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ
από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται
κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν
ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ
ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ:
 ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον
αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου
 ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.
Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί μζροσ του
εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από τον Φορζα Λειτουργίασ
(ι τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ, αν ο Φορζασ Λειτουργίασ ταυτίηεται με τθν
Ανακζτουςα Αρχι), λόγω κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθ
λειτουργία εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε καταβολι ποινικϊν ρθτρϊν ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται
ςτθν παράγραφο Β5.5.
3. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει
ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςα Αρχι
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι
εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ
Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.
5. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ
(μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ.
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6. Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ
υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ
παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του
Αναδόχου.
7. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα επιβάλλονται με
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του
Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ
Εκτζλεςθσ.
8. Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ
προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι
προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που
επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον
Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί.
9. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, τα
οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Οι ωσ άνω ποινικζσ
ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
10. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ,
να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό
τίμθμα.
11. Για τθν απόρριψθ παραδοτζων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν: όπωσ περιγράφονται ςτθν
Α.5.5.
12. Θ Ανακζτουςα Αρχι κθρφςςει ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι
αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 3 του Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει με τον Ν. 3414/05 και με τισ ςυνζπειεσ που αναφζρονται ςτον νόμο αυτό.

Β5.6 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
1. Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν
(Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα
υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά
περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ
Μελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του
Ζργου.
2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ
τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο
Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
4. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ
Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν
παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ
και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ
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εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ
Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ
επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι ι των εκάςτοτε
υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι
δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο
Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και
προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του,
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δεκαπζντε (15)
θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.
6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν
τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό
διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και
αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ ανάλογθσ
εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι.
7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ
Ανακζτουςα Αρχι ι του Φορζα Λειτουργίασ.
8. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να
υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ
εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ
περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι
ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω
ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ
ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ
τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου,
απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ,
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι
τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.
9. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι
τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι και τον Κφριο
του Ζργου ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με
αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ
τθσ Σφμβαςθσ.
10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Αρχισ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ φφςθ των
δεδομζνων που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται.
12. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι
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από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο
προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
13. Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά του εξοπλιςμοφ μζχρι τθν
παραλαβι του.
14. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν
Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ
Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ
υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν
τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να
προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ
ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
15. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ
τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ
για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ
του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ
ίδιουσ όρουσ.
16. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να
υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα
μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ
δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια
του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι
δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ,
μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ
ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ
οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι
προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου,
όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω
γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και οι Εγγυθτικζσ
Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ.
17. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει προςφζρει νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ, οι οποίεσ
παρζχονται από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με αξία,
υποχρεοφται κατά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ και ςε κάκε ανανζωςθ
του να προςκομίηει επιςτολι του καταςκευαςτι, ότι ζχει προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
για να καλφψει τθν υποχρζωςθ του προσ τον Φορζα όςον αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του
ςχετικοφ λογιςμικοφ με νζεσ εκδόςεισ.
18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ
υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν.
3414/05.
19. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν
από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά
και όχι αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ
υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ Φορζα και
εκπαιδευομζνων ςχετικά με τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ).
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20. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ ςτα πλαίςια
υλοποίθςθσ του Ζργου.

Β5.7 Υπεργολαβίεσ
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα
ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από πικανά
νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του Υπεργολάβου
και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο
πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ
οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει αποκλειςτικά ο
Ανάδοχοσ.

Β5.8 Εμπιςτευτικότθτα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ
και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα
περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του.
Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που κα
εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Φορζα
Λειτουργίασ).
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε ουδείσ
τρίτοσ προσ τον Φορζα Λειτουργίασ (ι τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ, αν ο Φορζασ
Λειτουργίασ ταυτίηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι)– υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτοφ - να
μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του
ζγκριςθ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και τα
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςα Αρχι ι/ και του Φορζα
Λειτουργίασ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά
ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τον Φορζα Λειτουργίασ ι τθν
Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο
διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ
τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ
τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.
3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του με τα
ςυμφζροντα του Φορζα Λειτουργίασ ι τθσ Ανακζτουςα Αρχι, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ
Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτο Φορζα
Λειτουργίασ ι / και τθν Ανακζτουςα Αρχι, να τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και
εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ του Ζργου κακϊσ
και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά
πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν το
Ζργο.
4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε
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προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και
παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, ςτον Φορζα Λειτουργίασ και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων
αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου
με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ.
5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι και οι
υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του
Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα
καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από τθ
Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο
τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.
6. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που
τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ
και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ
«εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
7. Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ,
διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ
δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.

Β5.9 Ρνευματικά δικαιϊματα
Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο, o
πθγαίοσ κϊδικασ (source code) και οι βάςεισ δεδομζνων, όπου επιτρζπεται και δεν αποτελεί
απλϊσ παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν
ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι
ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Κυρίου του ζργου / Φορζα Λειτουργίασ, που μποροφν
να τα διαχειρίηονται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι εμπορικά), εκτόσ και αν ιδθ
προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα.
Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςα Αρχι
και του Κυρίου του Ζργου / Φορζα Λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν
βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (Φορζα
Λειτουργίασ) κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν
παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ.
Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που κα
παραχκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω παραγράφουσ
μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτον Κυρίου του ζργου
/ Φορζα Λειτουργίασ (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόςωπο) οι οποίοι κα είναι πλζον οι
αποκλειςτικοί δικαιοφχοι επί του Ζργου και κα φζρουν όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από
αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ
αναπαραγωγισ του λογιςμικοφ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία
φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και
τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα δια
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

Β5.10 Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία
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Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα
δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να
προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν
επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά
δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
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