ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 03/18 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υπ’ αριθμ. 03/18 ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για κάλυψη σε εξωτερική
βοήθεια των αναγκών του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1.
Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project
No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean
2014-2020” και κωδικό resCom 81158, βάσει των εξής Τμημάτων:
Τμήμα (1): «Μελέτες, επικοινωνία, μεταφράσεις», προϋπολογισμού 26.820,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
Τμήμα (2): «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων», προϋπολογισμού
37.970,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
Τμήμα (3): «Υπηρεσίες ΙΤ», προϋπολογισμού 39.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
Τμήμα (4): «Επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό», προϋπολογισμού 49.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Τμήμα (5): «Επαληθευτές», προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 161.790,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εγνατία 156
Θεσσαλονίκη
546 36
2310 891438
2310891266
dlazou@uom.gr
Δήμητρα Λάζου
https://elke.uom.gr/home/blog/

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που
αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση των κονδυλίων
επιστημονικής έρευνας εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και η
παροχή συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού της.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο "A knowledge Alliance in Eco- Innovation
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness - SMecoMP", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και συγκεκριμένα στο Διακρατικό Πρόγραμμα
"Βαλκανική - Μεσόγειος" (BALKAN-MED) με βάση την Νο BMP1/1.3/2376/2017 Σύμβαση Επιχορήγησης
που υπεγράφη στις 01/07/2017 μεταξύ της Eιδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
έχει λάβει κωδικό MIS 5019198. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο με κωδικό resCom 81158 φέρει τον τίτλο “A knowledge Alliance in EcoInnovation Entrepreneurship
to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1.
Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy
Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in EcoInnovation Entrepreneurship
to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1.
Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy
Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” σε εξωτερική βοήθεια,
όσον αφορά μια σειρά υπηρεσίες οι οποίες κατανέμονται στα εξής Τμήματα: Τμήμα (1): «Μελέτες,
επικοινωνία, μεταφράσεις», Τμήμα (2): «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων» και
Τμήμα (3): «Υπηρεσίες ΙΤ», Τμήμα (4): «Επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό» και Τμήμα (5)
«Επαληθευτές».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
Τμήμα (1): 79970000
Τμήμα (2): 79951000
Τμήμα (3): 72400000
Τμήμα (4): 80520000
Τμήμα (5): 79132000
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ (1): «Μελέτες, επικοινωνία, μεταφράσεις»», εκτιμώμενης αξίας 21.629,02€ πλέον ΦΠΑ +
5.190,98€ ΦΠΑ 24% = 26.820,00€ με ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ (2): «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων», εκτιμώμενης αξίας 30.620,97€
πλέον ΦΠΑ + 7.349,03€ ΦΠΑ 24% = 37.970,00€ ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ (3): «Υπηρεσίες ΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 31.451,61€ πλέον ΦΠΑ + 7.548,39€ ΦΠΑ = 39.000,00€ με
ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ (4): «Επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό», εκτιμώμενης αξίας 39.516,13€ πλέον ΦΠΑ +
9.483,87€ ΦΠΑ 24% = 49.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ (5): «Επαληθευτές», εκτιμώμενης αξίας 7.258,06€ πλέον ΦΠΑ + 1.741,94€ ΦΠΑ 24% = 9.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω Τμήματα με τον περιορισμό ότι όσοι
υποβάλλουν προσφορά για το Τμήμα (5) «Επαληθευτές» δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
κάποιο από τα υπόλοιπα Τμήματα. Πρόσφορα η οποία θα δίδεται για μέρος των υπό προκήρυξη
υπηρεσιών κάθε Τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161.790,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 130.475,81€, ΦΠΑ : 31.314,19€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις
30/11/2019.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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 του ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις»,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
 της με αριθμ. Νο ΒΜΡ1/1.3/2376/2017 Σύμβαση Επιχορήγησης,
 της υπ’ αριθμ. 233/20-12-2018 (Α.3.i) απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας περί συγκρότησης των Επιτροπών των διαγωνισμών του Ειδικού Λογαριασμού,
 της υπ’ αριθμ. 233/20-12-2018 (Α3.2) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου περί της έγκρισης της διενέργειας του
διαγωνισμού και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 18/01/2019, ημέρα Παρασκευή, και
ώρα 13:00.
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα
13:00.

1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στις 28/12/2018.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 (Εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» και «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» με ημερομηνία
αποστολής 28/12/2018.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 27/12/2018.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:
https://elke.uom.gr/home/blog/
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/αναδόχους.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
--η παρούσα υπ’ αριθμ. 03/18 Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
--το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
--οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8)
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν
συνταχθεί, εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
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(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το
αναλογούν ποσό της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος που θα αναγράφεται αριθμητικώς
και ολογράφως σε ευρώ θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα
οποία συμμετέχει εκτός Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
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ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα αναφερόμενα ανά Τμήμα στο Παράρτημα I
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα αναφερόμενα ανά Τμήμα στο Παράρτημα I (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
όσα Πρότυπα, ανά Τμήμα, αναφέρονται στο Παράρτημα I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας
διακήρυξης.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα IIΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
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που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η υποχρέωση αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. προσφοράς. Στην
περίπτωση κατά την οποία η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι δυνατή, ο «προσωρινός
ανάδοχος» του διαγωνισμού πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση, βάσει του με αρ. πρωτ. ΕΞ 12161 –
2018/10001/12.01.2018 εγγράφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα ανά Τμήμα στο Παράρτημα I (Τεχνικές Προδιαγραφές)
της παρούσας διακήρυξης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα αναφερόμενα ανά Τμήμα στο Παράρτημα I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα
ανά Τμήμα στο Παράρτημα I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
--Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
--Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
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Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
--Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
--Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης του Έργου είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σν)
60%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κν)
ΟΜΑ∆Α Α/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κ.1 Κατανόηση των στόχων - απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση της γενικότερης
φιλοσοφίας του

15%

Κ.2 Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης, επιμερισμός σε πακέτα
εργασίας και δραστηριότητες

15%

Κ.3 Τεκμηριωμένη παρουσίαση των κατάλληλων εργαλείων - εφαρμογών για την
επίτευξη των στόχων του έργου

20%

Κ.4 Αναλυτική περιγραφή παραδοτέων
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τους

του

έργου

και

τεκμηρίωση

του

ΟΜΑ∆Α Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

10%
40%

Κ.5 Δομή οργανωτικού σχήματος

20%

Κ.6 Οργάνωση / Λειτουργία του έργου

20%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Η βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα αντίστοιχα πεδία της
τεχνικής προσφοράς. Οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων ανά τμήμα, θα ακολουθούν,
επί ποινή αποκλεισμού, τη δομή των Πινάκων που παρατίθενται στα επιμέρους Τμήματα των Τεχνικών
Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5 + σ6*Κ6
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) θα καθορισθεί βάσει του κάτωθι τύπου:
ΣΟΠ = 100 * [Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου]
όπου: Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε
διαγωνιζόμενου και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του
διαγωνιζόμενου με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) κάθε προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο:
ΤΒΑ = [(ΣΤΠ * 0,85) + (ΣΟΠ * 0,15)]
Όπου ΣΤΠ: Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς ΣΟΠ: Συνολική βαθμολογία Οικονομικής
Προσφοράς
Η συνολική βαθμολόγηση βάσει των ανωτέρω τύπων είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
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έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα IΙI),
β) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης, και
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράτημα I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει την περιγραφή,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και στο άρθρο 2.3.2 της
παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. (βάσει του
υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος II της παρούσας)
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων
δέκα (210) ημερών προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
--Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
--Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σελίδα 23

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Τα δικαιολογητικά για τα οποία δεν προκύπτει η χρονική διάρκεια ισχύος τους (π.χ. ποινικό μητρώο)
πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής τους, η
οποία απευθύνεται στον προσωρινό ανάδοχο κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (βλ. σχετική Εγκύκλιο
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
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αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση άσκησης
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,
προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό
της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του
πρώτου τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, θα καταβληθεί το 50% του συμβατικού τιμήματος
στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης στις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφης βεβαίωσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, με την οποία θα βεβαιώνει
την υλοποίηση του 50% των παραδοτέων από τον/τους Ανάδοχο/Αναδόχους. Το υπόλοιπο 50% του
συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί κατά τη λήξη της σύμβασης, ήτοι την 30/11/2019, μετά την
προσκόμιση στις αρμόδιες αρχές της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφης βεβαίωσης από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο, με την οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση και του υπόλοιπου 50% των παραδοτέων από
τον/τους Αναδόχους.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει προσφυγή. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως
τις 30/11/2019.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει
συγκροτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Η επιτροπή θα πιστοποιήσει ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως κατά το
συμβατικό χρονικό διάστημα, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και είναι αρμόδια για
την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου της σύμβασης, καθώς και για την οριστική παραλαβή του.
Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως ενδεχόμενες παρατηρήσεις εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίησή τους σε αυτόν και να τα αναμορφώνει σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από την
Επιτροπή. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Digitally signed by
DIMITRIOS CHANDRAKIS
Date: 2018.12.28 09:10:58

Καθηγητής: Δημήτριος Χανδράκης
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1: «Μελέτες, Επικοινωνία, μεταφράσεις»
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 26.820,00 ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 21.629,02 ευρώ
CPV: 79970000
Αριθμός παραδοτέου

Σύντομη περιγραφή παραδοτέου

D.2.1.1 -Communication,
Dissemination and
Exploitation Plan and
Handbook [Επικοινωνία,
Σχέδιο&Εγχειρίδιο
Διάδοσης και Αξιοποίησης]

Development, compilation and review of the SMecoMP
Communication, Dissemination and Exploitation Plan and
Handbook. Deliverable in electronic form. English
language.
[Ανάπτυξη, συγγραφή και αναθεώρηση του Σχεδίου &
Εγχειρίδιου Διάχυσης και Αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP. Παραδοτέα σε
ηλεκτρονική μορφή. Αγγλική γλώσσα.]
Organisation and implementation of Trainees Counselling
and Tracking System aiming to the optimum selection of
the training modules by the trainees and collection of their
feedback regarding the training, counselling and
mentoring impact on their professional life.
[Οργάνωση και εφαρμογή του Συστήματος
Παρακολούθησης της εξέλιξης των Εκπαιδευόμενων, του
έργου SMecoMP, μετά την εκπαίδευση - κατάρτιση τους.]
Development and editing of the SMecoMP Brochure (in
English) with the project’s results. Printing of 100 copies
in total (English - Greek language)
[Ανάπτυξη, Σύνταξη και Έκδοση του Ενημερωτικού
Εγχειριδίου, του έργου SMecoMP]
Issue of at least 2 technical articles, 3 press releases and 5
e-Newsletters. English and Greek language.
[Σύνταξη και δημοσίευση α)Δύο (2) Τεχνικών άρθρων, β)
Τριών (3) Δελτίων Τύπου, γ) Πέντε (5) e-newsletters]
Translations of informative material (leaflet, brochure,
Newsletters) in Greek. Costperpage. 24 pagesintotal.
[Μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική
του πληροφοριακού υλικού (φυλλάδιο, εγχειρίδιο,
Newsletters), του έργου SMecoMP]
Communication services during the project lifetime Creation and maintenance/ updates of the project profile
and status in various social media; Following and
responding to discussion groups.
[Υπηρεσίες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έργου Δημιουργία και συντήρηση / ενημερώσεις του προφίλ και

D.5.1.3 - Establishment of
Trainees Counselling and
Tracking System
[Ανάπτυξη του Συστήματος
Παρακολούθησης των
Εκπαιδευόμενων]

D.2.1.3 -Informative
Material
[Υλικό πληροφόρησης]

D.2.1.3 -Informative
Material
[Υλικό πληροφόρησης]
D.2.1.3 -Informative
Material
[Υλικό πληροφόρησης]

D.2.1.5 -Social Media
Communication &
Dissemination groups.
[Ομάδες επικοινωνίας&
διάδοσης στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης]

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ
6.000,00 €

5.000,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

720,00 €

2.000,00 €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

D.3.1.5 - Current State and
Best Practices report
[Έκθεσης της Υφιστάμενης
Κατάστασης και Καλών
Πρακτικών]
D.4.1.2 - EcoInnovationEntrepreneurshi
pCurricula
[Πρόγραμμα σπουδών σε
Οικο-καινοτόμο
Επιχειρηματικότητα]
D.4.1.4 - Eco-innovation
Entrepreneurship Training
Modules
[Εκπαιδευτικές ενότητες σε
Οικο-καινοτόμο
Επιχειρηματικότητα ]

κατάστασης του έργου στα διάφορα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης. Παρακολούθηση και ανταπόκριση σε ομάδες
συζήτησης.]
Translation of the Current State and Best Practices report
from English to Greek. 70 pages.
[Μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική
της Έκθεσης της Υφιστάμενης Κατάστασης και Καλών
Πρακτικών, του έργου SMecoMP.]

2.100,00 €

1.500,00 €
Translation of the Curricula from English to Greek. 50
pages.
[Μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική,
του προγράμματος σπουδών, του έργου SMecoMP.]
Translation of the training modules from English to
Greek. 200 pages.
[Μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική,
των τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ενοτήτων του έργου
SMecoMP.]

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00 €

26.820,00 €

D.2.1.1 –Development, compilation and review of the SMecoMP Communication, Dissemination and
Exploitation Plan and Handbook. Deliverableinelectronicform. Englishlanguage.
Δημιουργία, Σύνταξη και Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Επικοινωνίας, Διάχυσης και Αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργουSMecoMP, το οποίο θα περιλαμβάνει ανά πακέτο εργασίας του έργου τις
καθοριζόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων επικοινωνίας, διάχυσης και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου.
Το Εγχειρίδιο Επικοινωνίας, Διάχυσης και Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου θα συνταχθεί και
παραδοθεί στην Αγγλική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή.
Το παραδοτέο θα περιγράφει την ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης των ενεργειών και
των αποτελεσμάτων του έργου, η οποία θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της προβολής, της
δημοσιότηταςκαι διάχυσης τους, και στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού ανταπόκρισης των
ενδιαφερόμενων φορέων του έργου σε αυτές. Επίσης στο εγχειρίδιο θα περιγράφονται προτάσεις και
διαδικασίες για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω προώθηση των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων
του έργου μετά την ολοκλήρωση του.
Το Εγχειρίδιο Επικοινωνίας, Διάχυσης και Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργουθα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής
2. Ανάλυση των διαδικασιών επικοινωνίας και δημοσιότητας
3. Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας του έργου
4. Ανάπτυξη «οδικού χάρτη» υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής (ενέργειες υλοποίησης,
χρονοπρογραμματισμός ενεργειών επικοινωνίας)
5. Παρουσίαση ενεργειών και διαδικασιών για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Η συγγραφή του Παραδοτέου θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.
D.5.1.3 -Organisation and implementation of Trainees Counselling and Tracking System aiming to
the optimum selection of the training modules by the trainees and collection of their feedback
regarding the training, counselling and mentoring impact on their professional life. Οργάνωση και εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης της εξέλιξης των Εκπαιδευόμενων, μετά την
εκπαίδευση - κατάρτιση τους, το οποίο θα στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και
μαθημάτων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργουSMecoMP. Ειδικότερα θα πρέπει να αναπτυχθούν
και να τεκμηριωθούν διαδικασίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ενέργειες εκείνες που θα στοχεύουν στην
επικοινωνία των εταίρων του έργου με τους εκπαιδευόμενους, μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
και στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους ζητώντας τους να τους ενημερώσουν σχετικά με την
επίδραση της εκπαίδευσης - κατάρτισης που έλαβαν, στη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Επίσης
θα ζητηθούν τα σχόλια και οι προτάσεις των εκπαιδευομένων για την περαιτέρω βελτίωση των παραδοτέων
του έργου και του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτισή τους.
D.2.1.3 - Development and editing of the SMecoMP Brochure (in English) with the project’s results.
Printingof 100 copiesintotal (English - Greeklanguage)
Ανάπτυξη και Έκδοση του Ενημερωτικού Εγχειριδίου, όπου θα περιγράφονται τα αποτελέσματα του έργου
SMecoMP. Σκοπός του Παραδοτέου είναι η δημιουργία και εκτύπωση ενός εγχειριδίου για την περαιτέρω
προώθηση και διάχυση των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων του έργου.
Το εγχειρίδιο θα πρέπει να εκτυπωθεί σε 100 έγχρωμα τεύχη (τετραχρωμία), με τις ακόλουθες
προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών δημοσιότητας είναι οι ακόλουθες:
Διάσταση: Α4, Σελίδες: 20-30, Βιβλιοδεσία: ραφτό κολλητό, Χαρτί:170gr, τύπου ιλουστρασιόν.
D.2.1.3 –Issue of at least 2 technical articles, 3 press releases and 5 e-Newsletters.
EnglishandGreeklanguage.
Σύνταξη και δημοσίευση:
Δύο (2) Τεχνικών άρθρων, που θα αναφέρεται σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
επιχειρηματικότητας, περιβαλλοντικής οικονομίας. Η σύνταξη και δημοσίευση των τεχνικών άρθρων θα
γίνει σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου SMecoMP.
Τριών (3) Δελτίων Τύπου, το καθένα από τα οποία θα έχει 200-300 λέξειςκαι θα αναφέρονται ανάλογα με
το χρόνο δημοσίευσης τους στις ενέργειες, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου. Τα δελτία τύπου
θα αποσταλούν προς δημοσίευση σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο χρόνος
σύνταξης και δημοσίευσης τους θα πρέπει να είναι πριν από κάποιο σημαντικό επικοινωνιακό γεγονός του
έργου, στο οποίο και θα αναφέρεται επίσης.
Πέντε (5) e-newsletters, τα οποία θα περιλαμβάνουν πληροφοριακό υλικό για την παρουσίαση τις
υλοποιούμενες ενέργειες και τα επικοινωνιακά δρώμενα του έργου, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του.
Επίσης θα περιλαμβάνουν σχετικά άρθρα σε θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, ενέργειες και
αποτελέσματα παρόμοιων έργων. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία, τη γραφιστική απεικόνιση και
την προετοιμασία αποστολής του στους ενδιαφερομένους φορείς του έργου.
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D.2.1.3 - Translations of informative material (leaflet, brochure, Newsletters) in Greek. Cost per page.
24 pages in total.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική των leaflet, brochure
και Newsletters, που θα συνταχθούν στη διάρκεια του Πακέτου Εργασίας 2 (Work Package 2) και θα
αναφέρονται στα στοιχεία του έργου και σε θέματα εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα.
Ο εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που θα μεταφραστεί είναι είκοσι τέσσερεις (24) σελίδες.
D.2.1.5 - Communication services during the project lifetime - Creation and maintenance/ updates of
the project profile and status in various social media; Following and responding to discussion groups.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έργου. Οι υπηρεσίες
αυτές αφορούν την δημιουργία και συντήρηση,καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, του προφίλ του έργου στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να δημιουργήσει το προφίλ του
έργου τουλάχιστον σε 3 μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δύο εκ των οποίων θα πρέπει να είναι το facebookκαι
το Linkedin) και να το ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα, παρέχοντας πληροφόρηση για όλες τις δράσεις
και τα αποτελέσματα του έργου. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τα στελέχη του έργου από τα οποία θα
παίρνει την πληροφορία, αλλά θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη παρουσίασή της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (μορφοποίηση αρχικού κειμένου προβολής δράσεων ή παρουσίασης εργασίας σε μορφή
είδησης). Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να ακολουθεί και να ανταποκρίνεται σε διάφορες ομάδες
συζήτησης σχετικές με το θέμα του έργου.
D.3.1.5- Translation of the Current State and Best Practices report from English to Greek.70 pages.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική της Έκθεσης της
Υφιστάμενης Κατάστασης και Καλών Πρακτικών, που θα συνταχθεί στη διάρκεια του Πακέτου Εργασίας 3
(Work Package 3) και θα αναφέρεται σε θέματα εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα. Ο
εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που θα μεταφραστεί είναι εβδομήντα (70)σελίδες.
D.4.1.2 – Translation of the Curricula from English to Greek.50 pages
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική του προτεινόμενου
προγράμματος μαθημάτων, σε θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, που θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια του έργου SMecoMP. Ο εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που θα μεταφραστεί είναι πενήντα
(50)σελίδες.
D.4.1.4 – Translation of the training modules from English to Greek. 200 pages.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική του εκπαιδευτικού
υλικού για τέσσερα (4) μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους
του έργου SMecoMP. Ο εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που θα μεταφραστεί είναι διακόσια (200)σελίδες.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 1: «Μελέτες, Επικοινωνία, μεταφράσεις»
Προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού)
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις που αφορούν
στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του και με τη δομή που περιγράφεται στη
συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 Επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο
Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιλάβει Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Αντίστοιχων Έργων τα οποία υλοποιεί
ή έχει υλοποιήσει κατά την προηγούμενη πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) και αφορούν στην
παροχή εκ μέρους του ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών κατά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο
έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς ή άλλους πόρους, αντίστοιχων με τις
περιλαμβανόμενες στο παρόν Έργο δράσεις.
Ως ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής ο Προσφέρων θα πρέπει κατά την τελευταία 5ετία,
1. Να έχει αναπτύξει τουλάχιστον δύο (2) Εγχειρίδια Επικοινωνίας, Διάχυσης και Αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
2. Να έχει υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τη δημιουργία
ενημερωτικού υλικού και τη σύνταξη δελτίων τύπου, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
3. Να έχει υλοποιήσει δράσεις σε τουλάχιστον πέντε (5) Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα σε
θέματα συμβουλευτικής ή/και επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος ή/και
επιχειρηματικότητας. Στις δράσεις περιλαμβάνεται η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων
συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης σε επιχειρηματίες.
Ο Πίνακας Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά παραδόσεων που
έχουν εκδοθεί για την επιτυχή υλοποίηση των κυριότερων έργων. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς
του δημοσίου τομέα, τα αποδεικτικά παραδόσεων είναι οι πιστοποιήσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής ή
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για
ιδιωτικούς φορείς, θα πρέπει να προσκομιστεί δήλωση/βεβαίωση των εργοδοτών, ή σε περίπτωση που είναι
ανέφικτη η προσκόμιση των δηλώσεων αυτών υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου των σχετικών συμβάσεων.
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος.
Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του το στέλεχος που θα
αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου:
Ειδικότερα, για τον υπεύθυνο έργου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να τεκμηριωθούν τα ακόλουθα:
 8ετής εμπειρία στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη διακρατικών έργων και προγραμμάτων.
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου στελέχη τα οποία θα πρέπει να
καλύπτουν τα ακόλουθα προσόντα:
 Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του περιβάλλοντος ή/
και
της
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επιχειρηματικότητας ή συνδυασμό αυτών (π.χ. πράσινη επιχειρηματικότητα).
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην ομάδα έργου του:
 ένα στέλεχος, που θα διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας με εμπειρία στην υλοποίηση κύριων
δράσεων έργου σε θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας.
 Ένα στέλεχος με 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων ευρωπαϊκών έργων σε θέματα περιβάλλοντος.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον ακόλουθο Πίνακα για την Ομάδα
Εργασίας
A/A

Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδας Έργου

Έτη
Εμπειρίας

Ρόλος στην Ομάδα
Έργου

Ανθρωπομήνες

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις
συνεργασίας τυχών εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης.
Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα από αντίγραφα
τίτλων σπουδών και εμπειρίας. Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή, επιχειρησιακή
οργάνωση και αντικείμενα δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο του Έργου.
Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης ο Προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών της Προσφοράς του Συνοπτική Περιγραφή της
Επιχειρησιακής του Οργάνωσης και Υποδομής, των αντικειμένων δραστηριότητας, του ιστορικού
δραστηριοποίησης του και των μέτρων ή διοικητικών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015 στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων έργων από
Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος ξεχωριστά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ακόλουθων
παραδοτέων:
D.2.1.1 - Δημιουργία, Σύνταξη και Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Επικοινωνίας, Διάχυσης και Αξιοποίησης
των αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP.
D.2.1.3 - Ανάπτυξη και Έκδοση του Ενημερωτικού Εγχειριδίου, όπου θα περιγράφονται τα αποτελέσματα
του έργου SMecoMP
D.2.1.5 - Υπηρεσίες επικοινωνίας που αφορούν την δημιουργία και συντήρηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου, του προφίλ του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
D.5.1.3 - Οργάνωση και εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης της εξέλιξης των Εκπαιδευόμενων,
μετά την εκπαίδευση - κατάρτιση τους.
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ΤΜΗΜΑ 2: «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων»
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 37.970,00 ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 30.620,97 ευρώ
CPV: 79951000
Αριθμός
παραδοτέου
D.1.1.4 - Kick Off
and Coordination
Meetings
[Εναρκτήρια
Συνάντηση και
Συνάντηση
Συντονισμού]

D.2.1.4 -Informative
Workshops and Final
Conference
[Ημερίδα
Πληροφόρησης και
Τελικό Συνέδριο]

D.2.1.4 -Informative
Workshops and Final
Conference
[Ημερίδα
Πληροφόρησης και
Τελικό Συνέδριο]

Σύντομη περιγραφή παραδοτέου
Organisational services of the kick-off and final coordination
meeting. 1 day duration each - hall and equipment rental for
1 day; catering services for 15 persons; editing and printing
of 1 banner, 3 posters, 15 folders, 15 name labels, stationery,
1 meal.
Υπηρεσίες διοργάνωσης των συντονιστικών συναντήσεων
έναρξης και λήξης, διάρκειας 1 ημέρας έκαστη. Ενοικίαση
αίθουσας και εξοπλισμού για 1 ημέρα. Υπηρεσίες
τροφοδοσίας (catering) για 15 άτομα, δημιουργία και
εκτύπωση ενός πανό (banner) 3 πόστερ, 15 φακέλων, 15
ονομαστικών ετικετών, γραφική ύλη, 1 γεύμα.
Organizational services for one informative workshop. 1 day
duration - hall and equipment rental; Catering services for 1
day for 40 participants; Printing of 10 posters, 2 banners, 40
folders, 40 name labels, stationery, 2invited speakers
(transportation expenses and accommodation).
Υπηρεσίες διοργάνωσης ενός πληροφοριακού εργαστηρίου.
Ενοικίαση αίθουσας και εξοπλισμού για1 ημέρα. Υπηρεσίες
τροφοδοσίας (catering) για 1 ημέρα για 40 συμμετέχοντες.
Εκτύπωση 10 πόστερ, δύο πανό (banners), 40 φακέλων, 40
ονομαστικών ετικετών, γραφική ύλη, 2 προσκαλεσμένοι
ομιλητές (έξοδα μετακίνησης και διαμονής)
Organizational services for the final conference. 1 day
duration - hall and equipment rental; Catering services for 1
day for 80 participants; Printing of 10 posters, 2 banners, 80
folders, 80 name labels, stationery, interpretation (English,
Greek), 4 invited speakers (transportation expenses and
accommodation).
Υπηρεσίες διοργάνωσης του συνεδρίου λήξης. Ενοικίαση
αίθουσας και εξοπλισμού για1 ημέρα. Υπηρεσίες
τροφοδοσίας (catering) για 1 ημέρα για 80 συμμετέχοντες.
Εκτύπωση 10 πόστερ, δύο πανό (banners), 80 φακέλων, 80
ονομαστικών ετικετών, γραφική ύλη, διερμηνεία (Αγγλικά,
Ελληνικά), 4 προσκαλεσμένοι ομιλητές (έξοδα μετακίνησης
και διαμονής)
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Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ
5.000,00 €

3.750,00 €

7.500,00 €
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D.2.1.4 -Informative
Workshops and Final
Conference
[Ημερίδα
Πληροφόρησης και
Τελικό Συνέδριο]

D.2.1.4 -Informative
Workshops and Final
Conference
[Ημερίδα
Πληροφόρησης και
Τελικό Συνέδριο]

D.5.1.1 - EcoInnovation
Entrepreneurship
Learning &
Vocational Training
activities
[Δραστηριότητες
μάθησης και
κατάρτισης σε Οικοκαινοτόμο
Επιχειρηματικότητα ]
D.5.1.1 - EcoInnovation
Entrepreneurship
Learning &
Vocational Training
activities
[Δραστηριότητες
μάθησης και
κατάρτισης σε Οικοκαινοτόμο
Επιχειρηματικότητα ]
D.5.1.1 - Eco-Innovation Entrepreneurship Learning &
Vocational Training
activities
[Δραστηριότητες
μάθησης & κατάρτιση

Participation of 2 members of the Observer Partner - the
Chamber of Commerce and Industries of Ioannina – to 4
events: the kick-off meeting, the Eco-Laboratory, the
conference in Athens and Final Conference in Thessaloniki.
Transportation (car and airtickets); Accommodation for 2
nights; Allowance for 2 days.
Συμμετοχή 2 μελών του παρατηρητή εταίρου Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων- σε 4
εκδηλώσεις: την εναρκτήρια συνάντηση, το Οικοεργαστήριο, το συνέδριο στην Αθήνα και το συνέδριο λήξης
στη Θεσσαλονίκη. Εξοδα μετακίνησης (αυτοκίνητο και
αεροπορικά εισητήρια), διαμονή για 2 νύχτες, ημερήσια
αποζημίωση για 2 ημέρες.
Organisational services for one conference in Athens (coorganisation with PP2)- hall and equipment rental; Catering
services for 1 day for 30 participants; Printing of 10 posters,
2 banners, 30 folders, 30 name labels, stationery.
Υπηρεσίες διοργάνωσης ενός συνεδρίου στην Αθήνα
(συνδιοργάνωση με το ΡΡ2). Ενοικίαση αίθουσας και
εξοπλισμού. Υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) για 1 ημέρα
για 30 συμμετέχοντες. Εκτύπωση 10 πόστερ, 2 πανό (banner)
, 30 φακέλων, 30 ονομαστικών ετικετών, γραφική ύλη.

2.000,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €
Organisational services for the face-to-face classroom
training activities. 5 days duration. 3 hours per day. 15
students. Coffee breaks, hall and equipment rental, stationery
material.
Υπηρεσίες διοργάνωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
εντός τάξης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.
Διάρκεια 5 ημέρες, 3 ώρες ημερησίως. 15 σπουδαστές.
Αφεψήματα για τα διαλλείματα, ενοικίαση χώρου και
εξοπλισμού, γραφική ύλη.
Organisational services for the face-to-face classroom
vocational training activities. 7 days duration. 3 hours per
day. 15 SMEs professionals and young entrepreneurs.
Coffeebreaks, hallandequipmentrental, stationerymaterial.
Υπηρεσίες διοργάνωσης των επαγγελματικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων εντός τάξης με φυσική παρουσία των
εκπαιδευομένων. Διάρκεια 7 ημέρες, 3 ώρες ημερησίως. 15
επαγγελματίες από ΜΜΕ και νέοι επιχειρηματίες.
Αφεψήματα για τα διαλλείματα, ενοικίαση χώρου και
εξοπλισμού, γραφική ύλη.
Hosting of 4 students from Cyprus in Thessaloniki to attend
the training activities and the pre-incubator programme;
Accommodation for 5 nights; Allowance for 5 days.
Φιλοξενία 4 σπουδαστών από τη Κύπρο στη Θεσσαλονίκη
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές
δραστηριοτήτες και το πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας.
Διαμονή για 5 ημέρες, ημερήσια αποζημίωση για 5 ημέρες.
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4.500,00 €

3.080,00 €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
σε Οικο-καινοτόμο
Επιχειρηματικότητα ]
D.5.1.1 - Eco-Innovation Entrepreneurship Learning &
Vocational Training
activities
[Δραστηριότητες
μάθησης & κατάρτιση
σε Οικο-καινοτόμο
Επιχειρηματικότητα]
D.5.1.1 - EcoInnovation
Entrepreneurship
Learning &
Vocational Training
activities
[Αναλυτικό
πρόγραμμα σε Οικοκαινοτόμο
Επιχειρηματικότητα ]
ΣΥΝΟΛΟ

Hosting of 4 students from Bulgaria in Thessaloniki to attend
the training activities and the pre-incubator programme;
Accommodation for 5 nights; Allowance for 5 days.
Φιλοξενία 4 σπουδαστών από τη Βουλγαρία στη
Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσουν τις
εκπαιδευτικές δραστηριοτήτες και το πρόγραμμα προθερμοκοιτίδας. Διαμονή για 5 ημέρες, ημερήσια αποζημίωση
για 5 ημέρες.

2.320,00 €

2.320,00 €
Hosting of 4 students from FYROM in Thessaloniki to attend
the training activities and the pre-incubator programme;
Accommodation for 5 nights; Allowance for 5 days.
Φιλοξενία 4 σπουδαστών από τη FYROMστη Θεσσαλονίκη
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές
δραστηριοτήτες και το πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας.
Διαμονή για 5 ημέρες, ημερήσια αποζημίωση για 5 ημέρες.
37.970,00 €

D.1.1.4 - Organisational services of the kick-off and final coordination meeting. 1 day duration each hall and equipment rental for 1 day; catering services for 15 persons; editing and printing of 1 banner,
3 posters, 15 folders, 15 name labels, stationery, 1 meal.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση του τελικής συνάντησης συντονισμού των εταίρων του έργου
στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση θα έχει συνολική διάρκεια μίας ημέρας (η οποία μπορεί να κατανεμηθεί
σε ένα απόγευμα και ένα πρωινό δύο συνεχόμενων ημερών, ανάλογα με τις δυνατότητες των εταίρων). Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μία πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδριάσεων με δυνατότητα φιλοξενίας
τουλάχιστον 15 ατόμων. Ο εξοπλισμός αφορά τόσο σε επίπλωση που να επιτρέπει την συνεδρίαση 20
ατόμων, όσο και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, wi-fi, προτζέκτορα και υπολογιστή για την προβολή
παρουσιάσεων, τηλέφωνο, κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 1 μπάνερ,
3 πόστερ, και του υλικού που θα προσφερθεί στους συνέδρους και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 15
φόλντερς, 15 κάρτες ονομάτων και τα απαραίτητα στυλό, χαρτί κλπ. Τέλος θα παρέχει ένα μεσημεριανό και
ένα βραδινό γεύμα για 15 άτομα.
D.2.1.4 - Organizational services for one informative workshop. 1 day duration - hall and equipment
rental; Catering services for 1 day for 40 participants; Printing of 10 posters, 2 banners, 40 folders, 40
name labels, stationery, 2invited speakers (transportation expenses and accommodation).
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση μιας ημερίδας πληροφόρησης σχετικά με τις δράσεις του έργου.
Η ημερίδα θα γίνει στην Θεσσαλονίκη και θα έχει συνολική διάρκεια μίας ημέρας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
παρέχει μία πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδρίων με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 40 ατόμων. Ο
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εξοπλισμός αφορά τόσο σε επίπλωση (έδρανο για ομιλίες και στρογγυλό τραπέζι και καθίσματα για τους 40
προσκεκλημένους), όσο και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, wi-fi, προτζέκτορα και υπολογιστή για την
προβολή παρουσιάσεων, τηλέφωνο, κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 2
μπάνερ, και 10 πόστερ, και του υλικού που θα προσφερθεί στους προσκεκλημένους και θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον 40 φόλντερς, 40 κάρτες ονομάτων και τα απαραίτητα στυλό, χαρτί κλπ. Τέλος θα παρέχει
υπηρεσίες cateringγια 40 άτομα (περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 διαλλείματα καφέ και ένα ελαφρύ
μεσημεριανό με ζεστά και κρύα εδέσματα). Τέλος ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και
παραμονής για ένα βράδυ τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη, δύο καλεσμένων ομιλητών.
D.2.1.4 – Organizational services for the final conference. 1 day duration - hall and equipment rental;
Catering services for 1 day for 80 participants; Printing of 10 posters, 2 banners, 80 folders, 80 name
labels, stationery, interpretation (English, Greek), 4 invited speakers (transportation expenses and
accommodation).
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου που θα αφορά την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του έργου. Η ημερίδα θα γίνει στην Θεσσαλονίκη και θα έχει συνολική διάρκεια μίας
ημέρας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μία πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδρίων με δυνατότητα
φιλοξενίας τουλάχιστον 80 ατόμων. Ο εξοπλισμός αφορά τόσο σε επίπλωση (έδρανο για ομιλίες και
στρογγυλό τραπέζι και καθίσματα για τους 40 προσκεκλημένους), όσο και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, wifi, προτζέκτορα και υπολογιστή για την προβολή παρουσιάσεων, τηλέφωνο, κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα
παρέχει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 2 μπάνερ, και 10 πόστερ, και του υλικού που θα προσφερθεί στους
προσκεκλημένους και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 φόλντερς, 80 κάρτες ονομάτων και τα απαραίτητα
στυλό, χαρτί κλπ. Τέλος θα παρέχει υπηρεσίες cateringγια 40 άτομα (περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3
διαλλείματα καφέ και ένα ελαφρύ μεσημεριανό με ζεστά και κρύα εδέσματα). Επίσης Τέλος ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και παραμονής για ένα βράδυ τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη, τεσσάρων
καλεσμένων ομιλητών.
D.2.1.4- Participation of 2 members of the Observer Partner - the Chamber of Commerce and
Industries of Ioannina – to 4 events: the kick-off meeting, the Eco-Laboratory, the conference in
Athens and Final Conference in Thessaloniki. Transportation (car and airtickets); Accommodation for
2 nights; Allowance for 2 days.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της συμμετοχής δύο μελών του Εταίρου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σε 3 εκδηλώσεις: το Eco-Laboratory στην Θεσσαλονίκη, το
συνέδριο στην Αθήνα και το τελικό συνέδριο στην Θεσσαλονίκη.Ο Ανάδοχος θα παρέχει τηνμεταφορά
(οδικώς στην Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς στην Αθήνα) και παραμονή για δύο βράδια στον τόπο της
εκάστοτε εκδήλωσης και ημερήσια αποζημίωση για δύο ημέρες.
D.2.1.4 - Organisational services for one conference in Athens (co-organisation with PP2)- hall and
equipment rental; Catering services for 1 day for 30 participants; Printing of 10 posters, 2 banners, 30
folders, 30 name labels, stationery.
Ο Ανάδοχος (σε συνεργασία με τον Εταίρο 2, το οποίο σημαίνει ισόποσο μοίρασμα των εξόδων) θα
αναλάβει την διοργάνωση μιας ημερίδας πληροφόρησης σχετικά με τις δράσεις του έργου. Η ημερίδα θα
γίνει στην Αθήνα και θα έχει συνολική διάρκεια μίας ημέρας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μία πλήρως
εξοπλισμένη αίθουσα συνεδρίων με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 30 ατόμων. Ο εξοπλισμός αφορά
τόσο σε επίπλωση (έδρανο για ομιλίες και στρογγυλό τραπέζι και καθίσματα για τους 30 προσκεκλημένους),
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όσο και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, wi-fi, προτζέκτορα και υπολογιστή για την προβολή παρουσιάσεων,
τηλέφωνο, κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 2 μπάνερ, και 10 πόστερ,
και του υλικού που θα προσφερθεί στους προσκεκλημένους και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 φόλντερς,
30 κάρτες ονομάτω και τα απαραίτητα στυλό, χαρτί κλπ. Τέλος θα παρέχει υπηρεσίες cateringγια 30 άτομα
(περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 διαλλείματα καφέ και ένα ελαφρύ μεσημεριανό με ζεστά και κρύα
εδέσματα).
D.5.1.1 – Organisational services for the face-to-face classroom training activities. 5 days duration. 3
hours per day. 15 students. Coffee breaks, hall and equipment rental, stationery material.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία των
εκπαιδευόμενων στην αίθουσα διδασκαλίας. Η εκπαίδευση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη και θα έχει διάρκεια
5 ημερών σε κάθε μία από τις οποίες η εκπαίδευση θα διαρκεί 3 ώρες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μία
πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδρίων με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 15 ατόμων. Ο εξοπλισμός
αφορά τόσο σε επίπλωση (έδρανο για τους εκπαιδευτές και καθίσματα για τους 15 φοιτητές), όσο και τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, wi-fi, προτζέκτορα και υπολογιστή για την προβολή παρουσιάσεων, τηλέφωνο,
κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει 15 κάρτες ονομάτων και τα απαραίτητα στυλό, χαρτί κλπ. Τέλος θα
παρέχει ένα διάλλειμα καφέ ανά ημέρα.
D.5.1.1 - Organisational services for the face-to-face classroom vocational training activities. 7 days
duration. 3 hours per day. 15 SMEs professionals and young entrepreneurs. Coffeebreaks,
hallandequipmentrental, stationerymaterial.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία των
εκπαιδευόμενων στην αίθουσα διδασκαλίας. Η εκπαίδευση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη και θα έχει διάρκεια
7 ημερών σε κάθε μία από τις οποίες η εκπαίδευση θα διαρκεί 3 ώρες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μία
πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδρίων με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 15 ατόμων. Ο εξοπλισμός
αφορά τόσο σε επίπλωση (έδρανο για τους εκπαιδευτές και καθίσματα για τους 15 εργαζόμενους και νέους
επιχειρηματίες), όσο και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, wi-fi, προτζέκτορα και υπολογιστή για την προβολή
παρουσιάσεων, τηλέφωνο, κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει 15 κάρτες ονομάτων και τα απαραίτητα
στυλό, χαρτί κλπ. Τέλος θα παρέχει ένα διάλλειμα καφέ ανά ημέρα.
D.5.1.1 - Hosting of 4 students from Cyprus in Thessaloniki to attend the training activities and the
pre-incubator programme; Accommodation for 5 nights; Allowance for 5 days.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της συμμετοχής 4 φοιτητών από την Κύπρο στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του έργου και στο pre-incubatorprogramme.Ο Ανάδοχος θα παρέχει τηνμεταφορά
αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη, την παραμονή για 5 βράδια στην Θεσσαλονίκη και ημερήσια αποζημίωση
για 5 ημέρες.
D.5.1.1 - Hosting of 4 students from Bulgaria in Thessaloniki to attend the training activities and the
pre-incubator programme; Accommodation for 5 nights; Allowance for 5 days.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της συμμετοχής 4 φοιτητών από την Βουλγαρία στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου και στο pre-incubatorprogramme.Ο Ανάδοχος θα παρέχει
τηνμεταφορά οδικώς στην Θεσσαλονίκη, την παραμονή για 5 βράδια στην Θεσσαλονίκη και ημερήσια
αποζημίωση για 5 ημέρες.
D.5.1.1 - Hosting of 4 students from FYROM in Thessaloniki to attend the training activities and the
pre-incubator programme; Accommodation for 5 nights; Allowance for 5 days.
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της συμμετοχής 4 φοιτητών από την ΠΓΔΜ στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του έργου και στο pre-incubatorprogramme.Ο Ανάδοχος θα παρέχει τηνμεταφορά οδικώς
στην Θεσσαλονίκη, την παραμονή για 5 βράδια στην Θεσσαλονίκη και ημερήσια αποζημίωση για 5 ημέρες.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 2: «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων»
Προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού)
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις που αφορούν
στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του και με τη δομή που περιγράφεται στη
συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.


Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία

Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιλάβει Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Αντίστοιχων Έργων τα οποία υλοποιεί
ή έχει υλοποιήσει κατά την προηγούμενη τριετία ( 2015, 2016, 2017) και αφορούν στην παροχή εκ μέρους
του ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών μετακινήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες ώστε να τεκμαίρεται η
ικανότητα παροχής υπηρεσιών μετακινήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων.
Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να έχει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικής Επιχείρησης.

ΤΜΗΜΑ 3: «Υπηρεσίες IT»
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 39.000,00 ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 31.451,61 ευρώ
CPV: 72400000
Αριθμός παραδοτέου

Σύντομη περιγραφή παραδοτέου

D.3.1.2 - The SMecoMP Communication
and Knowledge Exchange Platform
[Πλατφόρμα Επικοινωνίας και
ανταλλαγής γνώσεων τουSMecoMP]

IT expert for the development and
customisation of the Communication and
Knowledge Exchange Platform. It will
include online communication and files
sharing tools, discussion forums, a
database for files' uploading, search
engine for information retrieval. English
language.
Ειδικός ΙΤ για την ανάπτυξη και την
προσαρμογή της πλατφόρμας
επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων. Η
πλατφόρμα θα περιλαμβάνει online
επικοινωνία και εργαλεία διαμοιρασμού
φακέλων,χώρους συζητήσεων, μία βάση
δεδομένων για ‘ανέβασμα’ φακέλων, και
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Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ
7.000,00 €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
μία μηχανή έρευνας για ανάκτηση
πληροφοριών.

D.3.1.3 IdentificationofEcopreneursTrainingNee
ds&ExistingEducational[Προσδιορισμός
των αναγκών κατάρτισης των
Ecopreneurs & υπάρχον εκπαιδευτικό]

Monitoring of the development of the
platform. Input data into the Platform.
Realcost. Grosssalarypermonth.
[Παρακολούθηση της ανάπτυξης της
πλατφόρμας. Δεδομένα εισόδου στην
πλατφόρμα. Πραγματικό κόστος.
Ακαθάριστος μισθός ανά μήνα.]

D.4.1.3 - Eco-Innovation
Entrepreneurship Training Platform
[Η εκπαιδευτική πλατφόρμα της Οικοκαινοτομίας και επιχειρηματικότητας]

IT service for the development and
customisation of the SMecoMP training
platform based on Open Educational
Resourses. Customisation includes
courses creation using authoring tools,
video courses, student's activity reportspersonalized statistics, live
seminars/webinars, email marketing
system etc.
[Υπηρεσία για την ανάπτυξη και την
προσαρμογή της πλατφόρμας κατάρτισης
του SMecoMP βάσει ανοικτού
εκπαιδευτικού υλικού. Η
παραμετροποίηση περιλαμβάνει την
δημιουργία μαθημάτων χρησιμοποιώντας
εργαλεία σύνταξης, βίντεο μαθήματα,
εκθέσεις δραστηριότητας του φοιτητή,
εξατομικευμένες στατιστικές, ζωντανά
σεμινάρια/webinars, σύστημα μάρκετινγκ
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.]

ΣΥΝΟΛΟ

7.500,00 €

24.500,00 €

39.000,00 €

D.3.1.2 - IT expert for the development and customization of the Communication and Knowledge
Exchange Platform. It will include online communication and files sharing tools, discussion forums, a
database for files' uploading, search engine for information retrieval. English language.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη και προσαρμογή της πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής
γνώσεων και απόψεων του προγράμματος. Αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αποτελεί:(1) τον χώρο
προβολής του προγράμματος και επικοινωνίας με το ευρύ κοινό θεμάτων που αφορούν eco-innovationκαι
eco-management (δηλαδή η βασική ιστοσελίδα του προγράμματος),(2) τον χώρο επικοινωνίας μεταξύ των
εταίρων του προγράμματος, μέσω του οποίου θα μπορούν επίσης να μοιράζονται με ασφάλεια αρχεία και
εργαλεία ανάλυσης τα οποία δεν μπορούν να είναι δημόσια, (3) τον χώρο αποθήκευσης αρχείων,
δημιουργώντας μια βάση δεδομένων από όπου θα μπορούν να φορτώνουν αρχεία διάφορα άτομα ανάλογα
με τα δικαιώματα που θα τους δίνονται, (4) τον χώρο που θα φιλοξενεί φόρουμ συζήτησης, και (5) τον χώρο
που θα φιλοξενεί μια μηχανή αναζήτησης για ανάκτηση πληροφοριών. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί στην
αγγλική γλώσσα.
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D.3.1.3 - Support to the external expertise tender. Monitoring of the development of the platform.
InputdataintothePlatform.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του διαγωνισμού για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Παρακολούθηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων του
προγράμματος, δηλαδή της βασικής ιστοσελίδας του προγράμματος. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει επίσης την
εισαγωγή των δεδομένων στην πλατφόρμα. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει συνεχώς και θα εισάγει νέα
δεδομένα καθώς αυτά θα διαμορφώνονται από τους εταίρους, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
D.4.1.3 - IT service for the development and customisation of the SMecoMP training platform based
on Open Educational Resourses. Customisation includes courses creation using authoring tools, video
courses, student's activity reports-personalized statistics, live seminars/webinars, email marketing
system etc.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη και την προσαρμογή της πλατφόρμας κατάρτισης του προγράμματος
SMecoMP βασιζόμενος σε Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resourses). Η
παραμετροποίηση περιλαμβάνει την δημιουργία μαθημάτων χρησιμοποιώντας εργαλεία σύνταξης, βίντεο
μαθήματα,
εκθέσεις δραστηριότητας του φοιτητή, εξατομικευμένες στατιστικές, ζωντανά
σεμινάρια/webinars, σύστημα μάρκετινγκ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 3: «Υπηρεσίες IT»
Προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού)
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις που αφορούν
στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του και με τη δομή που περιγράφεται στη
συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το
Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Λογισμικού – Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής –
Υπηρεσίες Software As A Service(SaaS)
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013,
για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού – υλοποίησης έργων πληροφορικής –
υπηρεσίες Software as a Service(SAAS).
Κύκλος εργασιών : «Ειδικός» μέσος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας διπλάσιος από τον
προϋπολογισμό του Έργου.
Κατάλογος Έργων : 1)Τουλάχιστον δύο (2) όμοια έργα Γνωσιακής Βάσης και ένα (1) όμοιο έργο
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Αποδεδειγμένη
εμπειρία σε εξ αποστάσεως διαλέξεις/παρουσιάσεις (webminars).
2)Τουλάχιστον τρία (3) έργα στον τομέα της πληροφορικής σε φορείς ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Προς απόδειξη να κατατεθεί σχετικός κατάλογος με τον πίνακα των έργων και τα αποδεικτικά υλοποίησης:
Συμβάσεις / πρωτόκολλα -βεβαιώσεις παραλαβής ή καλής εκτέλεσης. Επισύναψη των συνδέσμων (links) για
τα Webinars.
Ομάδα Έργου :
1. Ένα (1) Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με διεθνώς αναγνωρισμένη
επαγγελματική πιστοποίηση σε Διαχείριση Έργων (PMΡ) και 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση
Έργων.
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2.Ένα (1) Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με διεθνώς
αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση σε Διαχείριση Έργων (PMΡ) και 5ετή επαγγελματική εμπειρία
σε Διαχείριση Έργων.
3. Ένα (1) Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικός με πιστοποίηση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών
εργαλείων στην ανάπτυξη εφαρμογών (π.χ. OracleJava) και δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία
σε έργα πληροφορικής
4. Ένα (1) Στέλεχος με μεταπτυχιακό τίτλο στην εκπαίδευση
5. Ένα τουλάχιστον στέλεχος της ομάδας έργου θα πρέπει να έχει άριστη γνώση Αγγλικών
Στον πίνακα της ομάδας έργου που θα κατατεθεί, να αναφέρονται τα στελέχη αποκλειστικής απασχόλησης
στον προσφέροντα. Τουλάχιστον το 60% της Ομάδας έργου, υποχρεωτικά, πρέπει να αποτελείται από στελέχη
του προσφέροντος, με αποκλειστική σχέση απασχόλησης.

ΤΜΗΜΑ 4: «Επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό»
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 49.000,00 ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 39.516,13 ευρώ
CPV: 80520000
Αριθμός παραδοτέου

Σύντομη περιγραφή παραδοτέου

D.4.1.2 - EcoInnovationEntrepreneurshipCurricula
[Αναλυτικό πρόγραμμα σε Οικοκαινοτόμο Επιχειρηματικότητα ]

2 external experts from academia and
bussiness sector for consultation on the
development of the Eco-Innovation
Entrepreneurship Curricula.
2 εξωτερικοί ειδικοί από τους χώρους των
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων για
γνωμοδότηση στην ανάπτυξη των
προγράμμάτων σπουδών στην οικοκαινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Services for the development of two
training modules. Review of all four
training modules on Eco-Innovation and
Management, Sustainability and Green
Entrepreneurship and Entrepreneurial
Opportunities.
Υπηρεσίες για την ανάπτυξη δύο
εκπαιδευτικών ενοτήτων. Επαναξιολόγηση
και των τεσσάρων εκπαιδευτικών
ενοτήτων στην Οικο-καινοτομία και
Μανατζμέντ, Αειφορία και Πράσινη
Επιχειρηματικότητα, και Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες.

D.4.1.4 - Eco-innovation
Entrepreneurship Training Modules
[Εκπαιδευτικές Ενότητες σε Οικοκαινοτόμο Επιχειρηματικότητα ]
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Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ
6.000,00 €

9.000,00 €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

D.5.1.1 - Eco-Innovation
Entrepreneurship Learning &
Vocational Training activities
[Δραστηριότητες μάθησης και
κατάρτισης σε Οικο-καινοτόμο
Επιχειρηματικότητα ]
D.5.1.2 - SMecoMP pre-Incubator
programme - counselling and
mentoring
[Καθοδήγηση και συμβουλευτική για
το πρόγραμμα προθερμοκοιτίδας του
SMecoMP]

D.6.1.3 - External Evaluation and
Reporting
[Εξωτερική Αξιολόγηση και Έκθεση]

4 invited trainers from academia and
business sector experienced in blended
delivery methods.
4 προσκεκλημένοι εκπαιδευτές από τον
ακαδημαικό και επιχειρηματικό χώρο με
εμπειρία σε συνδιασμένες μεθόδους
διδασκαλίας.
4 external experts from academia and
business sector for mentoring and
counseling to support the SMecoMP preIncubator programme.
4 εξωτερικοί ειδικοί από τον ακαδημαικό
και επιχειρηματικό χώρο για παροχή
καθοδηγητικών (mentoring)και
συμβουλευτικών υπηρεσιών για
υποστήριξη του προγράμματος
προθερμοκοιτίδας του SMecoMP
4 External Evaluators from academia and
bussiness sector with expertise on Ecomanagement, innovation and
entrepreneurship and sustainable economy.
Compilation of 4 evaluation reports on
SMecoMP WP4 and WP5 deliverables in
English language.
4 εξωτερικοί αξιολογητές από τον
ακαδημαικό και επιχειρηματικό χώρο με
εμπειρία στην Οικο-διαχείριση, καινοτομία
και επιχειρηματικότητα, και βιώσιμη
οικονομία. Σύνθεση των 4 αναφορών
αξιολόγησης επί των παραδοτέων WP4
andWP5 του SMecoMP, στην Αγγλική
γλώσσα.

ΣΥΝΟΛΟ

12.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

49.000,00 €

D.4.1.2 - 2 external experts from academia and bussiness sector for consultation on the development of
the Eco-Innovation Entrepreneurship Curricula.
Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει δύο εμπειρογνώμονες, έναν από τον ακαδημαϊκό χώρο και έναν από τον τομέα
των επιχειρήσεων οι οποίοι θα προσφέρουν τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων
Επιχειρηματικότητας στην Οικο-Καινοτομία.
D.4.1.4 - Services for the development of two training modules. Review of all four training modules on
Eco-Innovation and Management, Sustainability and Green Entrepreneurship and Entrepreneurial
Opportunities.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες για την ανάπτυξη των δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων. Επίσης θα
ανατρέξει το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού και θα προσφέρει την κριτική του άποψη και για τις τέσσερις
ενότητες κατάρτισης στην Οικολογική Καινοτομία και Διαχείριση, Βιωσιμότητα και Πράσινη
Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
D.5.1.1 - 4 invited trainers from academia and business sector experienced in blended delivery
methods.
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Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τέσσερεις εκπαιδευτές από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον τομέα των
επιχειρήσεων οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εκτενή εμπειρία στην παροχή εκπαίδευσης με μεικτές μεθόδους.
D.5.1.2 - 4 external experts from academia and business sector for mentoring and counseling to
support the SMecoMP pre-Incubator programme.
Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τέσσερεις εκπαιδευτές από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον τομέα των
επιχειρήσεων οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες mentoringandcounseling κατά την διάρκεια του preIncubator προγράμματος του SMecoMP.
D.6.1.3 - 4 External Evaluators from academia and bussiness sector with expertise on Ecomanagement, innovation and entrepreneurship and sustainable economy. Compilation of 4 evaluation
reports on SMecoMP WP4 and WP5 deliverables in English language
Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τέσσερεις εξωτερικούς αξιολογητές από τον ακαδημαϊκό χώρο τον τομέα των
επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Οικολογική Διαχείριση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και την
Βιώσιμη Οικονομία. Οι αξιολογητές θα πρέπει να συντάξουν στην αγγλική γλώσσα 4 εκθέσεις αξιολόγησης
των Πακέτων Εργασίας 4 και 5 του SMecoMP. Οι αξιολογητές θα πρέπει να είναι διαφορετικά φυσικά
πρόσωπα από τους εκπαιδευτές, ειδικούς και εμπειρογνώμονες που θα συμβάλουν στα υπόλοιπα παραδοτέα
αυτού του Τμήματος της προκήρυξης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού)
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις που αφορούν
στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του και με τη δομή που περιγράφεται στη
συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη συμβολή, με συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα και
δράσεις, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών, είτε
μέσα από την οργάνωση (ή συμμετοχή στην οργάνωση) bootcamps, mentoring και counseling νεοφυών
επιχειρήσεων. Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (πρόσφατα
βιογραφικά σημειώματα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά έργα, κλπ) για την
συμμετοχή στο έργο των παρακάτω στελεχών (τουλάχιστον οκτώ (8) διακριτά βιογραφικά που θα
καλύπτουν τις κατηγορίες (α) ανάπτυξης εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού (β) εκπαίδευσης, (γ)
counseling και mentoring και (δ) αξιολόγησης, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω) που θα
πλαισιώσουν την εκτέλεση του Τμήματος αυτού.
Τέλος ο Ανάδοχος, αλλά και τουλάχιστον τρία από τα στελέχη, θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη
εμπειρία σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και
επιχειρηματικότητας
Απαιτήσεις στελεχών:
Στελέχη ανάπτυξης εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού
Δύο (2) Στελέχη με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε
θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε τουλάχιστον ένα (1) από τα
ακόλουθα θέματα:
Α) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Environmental Management
Β) Πράσινης Επιχειρηματικότητας – Green Entrepreneurship
Γ) Περιβαλλοντικής Καινοτομίας - Eco-Innovation
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Δ) Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Entrepreneurial Opportunities
E) Διαχείριση / Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Supply Chain Management
ΣΤ) Ανάπτυξη Αγροδιατροφικού ή/και Τουριστικού Τομέα – Agribusiness or/and Tourism Sector
Development.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα (με ποινή αποκλεισμού) να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού
διδακτορικού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ.
Τα στελέχη αυτά (ή τουλάχιστον ένα εξ αυτών) θα κληθεί επίσης να συμμετάσχει, και να συνεργαστεί με
την ομάδα έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα
μαθήματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας, που θα υλοποιηθούν στη διάρκεια υλοποίησης του έργου
και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών του Πακέτου Εργασιών 3 (WorkPackage 3),
του έργου.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αναπτυχθεί και να παραδοθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως το
στέλεχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία:
α) σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα προστασίας περιβάλλοντος ή/και περιβαλλοντικής
διαχείρισης ή σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας
β) σε Ευρωπαϊκά έργα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία περιλαμβάνουν και στοιχεία εκπαίδευσης ή/και
επαγγελματικής κατάρτισης
Στελέχη εκπαίδευσης – Επαγγελματικής κατάρτισης
Δυο (2) τουλάχιστον στελέχη με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε τουλάχιστον ένα (1) από τα
ακόλουθα θέματα:
Α) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Environmental Management
Β) Πράσινης Επιχειρηματικότητας – Green Entrepreneurship
Γ) Περιβαλλοντικής Καινοτομίας - Eco-Innovation
Δ) Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Entrepreneurial Opportunities.
Τα στελέχη αυτά θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για
τα μαθήματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας, που θα υλοποιηθούν στη διάρκεια υλοποίησης του
έργου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών του Πακέτου Εργασιών 3
(WorkPackage 3), του έργου.
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
Το στέλεχος θα πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ς ή ισοδύναμου
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ. Θα
πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε τουλάχιστον ένα από τα προαναφερόμενα θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης, τουλάχιστον ένα από τα δύο στελέχη θα πρέπει να είναι κάτοχος
πανεπιστημιακού διδακτορικού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ και να έχουν Άριστη Γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας.
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Επίσης θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία:
α) σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης
ή σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας
β) σε Ευρωπαϊκά έργα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία περιλαμβάνουν και στοιχεία εκπαίδευσης ή/και
επαγγελματικής κατάρτισης
Στελέχη Counceling and mentoring
Δύο (2) Στελέχη με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στην υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και
αρχικών σταδίων επιχειρηματικότητας μέσα από mentoring, coaching και counseling.
Τα στελέχη αυτά θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του προγράμματος counseling and
mentoring που θα υλοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Οι δραστηριότητες αυτές θα υλοποιηθούν στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
Το στέλεχος θα πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ς ή ισοδύναμου
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ. Θα
πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση, τουλάχιστον ένα από τα δύο στελέχη θα πρέπει να είναι
κάτοχος πανεπιστημιακού διδακτορικού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ και να έχουν Άριστη Γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας.
Στελέχη αξιολόγησης
Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση, την τεχνική
υποστήριξη και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα στελέχη θα είναι κάτοχοι
πανεπιστημιακού
διπλώματος
σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία:
α) σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης
ή/και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας
β) σε Ευρωπαϊκά έργα συγχρηματοδοτούμενα έργα με δράσεις εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

ΤΜΗΜΑ 5: «Επαληθευτές»
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 9.000,00 ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 7.258,06 ευρώ
CPV: 79132000
Αριθμός
παραδοτέου
D.1.1.3 - Technical,
Financial & Quality
Progress Monitoring
and Reporting
[Αξιολόγηση και

Σύντομη περιγραφή παραδοτέου
Appointment of one Certified Quality Auditor (ISO
9001) for conducting internal audits and proposing
preventive/corrective actions.
[Διορισμός ενός Πιστοποιημένου Ελεγκτή Ποιότητας
(ISO 9001) για τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και
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Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ
9.000,00 €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Έκθεση της
Οικονομικής και
Ποιοτικής προόδου]

για να προτείνει προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες.]

ΣΥΝΟΛΟ

9.000,00 €

D.1.1.3 - Appointment of one Certified Quality Auditor (ISO 9001) for conducting internal
audits and proposing preventive/corrective actions.
Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει έναν Πιστοποιημένο Ελεγκτή Ποιότητας (ISO 9001) για να διεξάγει
τους απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους όσον αφορά την ποιότητα εκτέλεσης του έργου και για
να προτείνει προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 5
Προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού)
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις που αφορούν
στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του και με τη δομή που περιγράφεται στη
συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην επιθεώρηση και τον έλεγχο τήρησης διαδικασιών
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001, σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς την τελευταία πενταετία κατ’ ελάχιστον δύο (2) έργα
παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και επιθεώρησης τήρησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, κατά το
πρότυπο ISO 9001, σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Επιπλέον, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον από:
 Ένα (1) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην επιθεώρηση και τον έλεγχο τήρησης συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001, ο οποίος θα είναι κάτοχος πανεπιστημιακού
διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ και θα έχει κατ’ ελάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία
στην επιθεώρηση και επίβλεψη τήρησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO
9001. Επιπλέον, το στέλεχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής κατά το πρότυπο ISO 9001.
 Ένα (1) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης,
διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών έργων για να επιβλέψει τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου με όρους ποιότητας και για τη διατύπωση προληπτικών/διορθωτικών ενεργειών,
σε τεχνικό επίπεδο, στη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το στέλεχος θα είναι κάτοχος πανεπιστημιακού
διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ, και θα έχει κατ’ ελάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία
στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων, από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων.
Τα ανωτέρω στελέχη απαιτείται να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών
έργων, στα οποία αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν συστήματα διασφάλισης ποιότητας για την καλύτερη
υλοποίηση τους.

Σελίδα 20

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ …..: «……………………………………..»
Περιγραφή παραδοτέου

Προσφερόμενη
τιμή άνευ
Φ.Π.Α.

Σελίδα 21

Φ.Π.Α.

Προσφερόμενη
τιμή με Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206919
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη - 54636
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Λάζου
- Τηλέφωνο: 2310 891438
- Ηλ. ταχυδρομείο: dlazou@uom.gr
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://elke.uom.gr/home/blog/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Παροχή υπηρεσιών για κάλυψη σε εξωτερική βοήθεια των αναγκών του έργου “A
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness –
SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of
knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “BalkanMediterranean 2014-2020”, βάσει των εξής Τμημάτων: Τμήμα (1): «Μελέτες, επικοινωνία,
μεταφράσεις», Τμήμα (2): «Διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφορά εκπαιδευόμενων», Τμήμα (3):
«Υπηρεσίες ΙΤ», Τμήμα (4): «Επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό» και Τμήμα (5):
«Επαληθευτές», CPV: 79970000, 79951000, 72400000, 80520000 και 79132000 αντίστοιχα.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC004264782
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 03/18

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
3

Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:

9

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
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πληροφορίες:

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

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxiv, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί
στις
ακόλουθες
κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxvi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

[……..........................]

[……]

4) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον α)[......................................……]
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
5) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει [……]
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxvii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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παραλήπτες

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

17

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxix.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν.
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx
Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxv
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvi
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvii
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxviii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxix
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xx
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