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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Ακινα, 26.6.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ
Ρλθρ.: Διμθτρα Ραρπαΐρθ
 210 90 98 411  210 90 98 453 E-mail: dparpairi@minpress.gr

Α.Π.: 12247

ΑΠΟΦΑΗ
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:
1) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ) του ν. 2198/1994
(ΦΕΚ 43/Αϋ/22.3.1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ
Συναλλαγϊν επί Τίτλων με Λογιςτικι Μορφι (Άυλοι Τίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
2) του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ
3) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004 «υκμίςεισ για τθν οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία των ΟΤΑ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (Α’
102).
4) του ν. 3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπωσ ιςχφει
5) του άρκρου 6 του ν. 3839/2010 «Σφςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων με
αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια – Σφςταςθ Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων
(ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.) και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (A’51).
6) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 112).
7) του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141).
8) του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρ. 10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ
Α’ 90), όπωσ ιςχφει.
10) τθσ παρ. Η : «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου
2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» του
Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».
11) του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει (Α’ 167).
12) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ 318/1992
και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
13) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», (Α’143), όπωσ ιςχφει
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14) του ν. 4320/2015 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ
κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 29)
15) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, (Αϋ 147).
16) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων
και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ 94).
17) του άρκρου 70 του ν. 4445/2016 «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και
Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι
αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 236).
18) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και τα
κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει
19) του π.δ. 113/2010 περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ (A’ 194), όπωσ ιςχφει
20) του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Επικοινωνίασ και Ρροβολισ» (Α’169)
21) του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Υπουργείου Τουριςμοφ, ςφςταςθ Υπουργείου
Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ,
μετονομαςία Υπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208).
22) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», (Αϋ 210).
23) του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», (Αϋ 64),
24) τθσ αρικμ. Υ11/2015 Απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υπουργό
Επικρατείασ Νικόλαο Ραππά» (Βϋ 2109),
25) τθσ αρικμ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Επικρατείασ
«Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ», (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 103).
26) τθσ υπ’ αρικμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του
άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)», (Βϋ 969),
27) των υπ’ αρικμ. 6476/03-04-2017 και 10776/06-06-2017 αποφάςεων ςυγκρότθςθσ και τροποποίθςθσ
τθσ ςφνκεςθσ, αντίςτοιχα, τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι
Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ
28) το υπ’ αρικμ. ΔAE/353/15.6.2017 Εγκριτικό Σθμείωμα τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν
ζγκριςθ δαπάνθσ ςυνολικοφ φψουσ 25.000,00€ (21.700,00 € για κόςτοσ υλικϊν και 3.300,00 € για
κόςτοσ υπθρεςιϊν) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%, για τθ διεξαγωγι
ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου για το ζργο με τίτλο «Ρλιρθσ και ολικι
αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του
Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
29) τθν υπ’ αρικμ. 12051/22-06-2017 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο
Εγκρίςεων και Εντολϊν του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. με α/α 49801 και 49802.
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Εγκρίνουμε τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), κατόπιν ανάρτθςθσ ςτθ
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, ςτο «ΚΘΜΔΘΣ» και ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: http://www.media.gov.gr,
ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για το ζργο με τίτλο «πλιρθσ και ολικι αναβάκμιςθ του
τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ».
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Θ ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω αναβάκμιςθσ δεν δφναται
να υπερβεί το ποςό των είκοςι πζντε χιλιάδων ευρϊ (25.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ τθν 11θ .07.2017 , θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.,
ςτθν ζδρα τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ,
Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, Καλλικζα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ μασ.
ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ

Ελευκζριοσ Κρζτςοσ

Εςωτερικι Διανομι
- Γρ. Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ
-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ
-Διεφκυνςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ
Σμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν «Πλιρθ & ολικι αναβάκμιςθ του
τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του
Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ» με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι)

Ακινα, 26 /06/2017

ΆΡΘΡΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΜε τθν παροφςα, θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ προκθρφςςει ςυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό επιλογισ
αναδόχου για τθν ανάκεςθ του ζργου με τίτλο «Ρλιρθσ και ολικι αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ
προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ κα δίδονται ςτο τθλζφωνο 210-9098505 (κ. Ροδιάσ) μζχρι και τθν 07/07/2017
ϊρα
15:00 μ.μ. Σχετικά με τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτα τθλζφωνα
210 9098468, fax 210 9098453 μζχρι και τισ 07/07/2017 και ϊρα 15:00 μ.μ. (Τμιμα Ρρομθκειϊν).

ΆΡΘΡΟ 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕΚεντρικό Ρρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ (Φραγκοφδθ 11 και Αλ.
Ράντου, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 9098438, fax 210 9098433).

ΆΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1. Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ
από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
2. Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα.
3. Θ παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.media.gov.gr κακϊσ και ςτο
ΚΘΜΔΘΣ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμερϊν πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ.
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ΆΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ1.

Οι υποψιφιοι μποροφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν
ςτο διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ Ρροςφορά.

2.

Οι Ρροςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά/ςτοιχεία που ηθτοφνται
ςτθν παροφςα, πρζπει να κατατίκενται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ
παροφςασ.

3.

Οι υποψιφιοι κα μποροφν να κατακζςουν τισ Ρροςφορζσ τουσ ςτο διαγωνιςμό από τθν
επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ
και Επικοινωνίασ και του ΚΘΜΔΘΣ και μζχρι τθν
10θ Ιουλίου 2017 και ϊρα 14:00,
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ Προςφορϊν.

4.

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων Ρροςφοράσ τθσ παροφςασ κα πραγματοποιθκεί ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, τθν 11θ Ιουλίου 2017, θμζρα Σρίτθ.

5.

Στθν αποςφράγιςθ κάκε υποψιφιοσ μπορεί να παραςτεί δια του νομίμου εκπροςϊπου του ι
με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο.

ΆΡΘΡΟ 5. ΓΛΩΑ6.

Οι Ρροςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, τα ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν, κακϊσ και κάκε παροχι
πλθροφορίασ, αλλθλογραφία, γνωςτοποίθςθ, αίτθςθσ, κλπ, από και προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι διατυπϊνονται εγγράφωσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

7.

Τεχνικοί όροι, που δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι, είναι δυνατό να αναγράφονται
ςτθν Αγγλικι.

8.

Ριςτοποιθτικά ι λοιπά ςυνοδευτικά ςτοιχεία, που ζχουν ςυνταχκεί ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ
Ελλθνικισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επικυρωμζνθ μετάφραςθ, ςφμφωνα με τθν
Ελλθνικι νομοκεςία.

9.

Τυχόν εγχειρίδια ι άλλο ζντυπο υλικό που ςυνοδεφει τον φάκελο Ρροςφοράσ, εφόςον είναι
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, δεν χρειάηεται να μεταφραςτεί.

ΆΡΘΡΟ 6. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ1. Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (εφεξισ «Ζργο») αποτελεί θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν
«πλιρθ και ολικι αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ
και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε.».
2. Θ εξειδίκευςθ του Ζργου και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτοφ αναφζρονται ςτο ςχετικό
Παράρτθμα τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.

ΆΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με επαγγελματικι ικανότθτα και επάρκεια ςε
παρόμοιο αντικείμενο με αυτό τθσ παροφςασ.
2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι με κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ ςυνεργαςίασ και
τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν εξαίρεςθ τθσ απλισ αναφοράσ ςτο
πελατολόγιό του. Για οποιαδιποτε ανακοίνωςθ που κα αφορά ςτθν Σφμβαςθ, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για τθν διαφιμιςθ ι τθν προβολι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά τθν ζγγραφθ
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι Τμιμα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ.
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία που μπορεί να
επζλκει ςτα αγακά ι ςτον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ.
5. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν ςυμβοφλων ι
αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που
κα χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά τθν
άςκθςθ των δικαιωμάτων που τυχόν του χορθγοφνται με τθ Σφμβαςθ, κακϊσ και για τισ
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον μετά των ανωτζρω προςϊπων
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ φορζων, όλα
τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε
περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα αςφαλιςτικι νομοκεςία. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ
του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016.
7. Ρεραιτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι δυνατό να κακοριςτοφν ςτθν Σφμβαςι του με τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΟ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου δεν κα ξεπεράςει το ποςό των είκοςι
πζντε χιλιάδων ευρϊ (25.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. Πλεσ οι
πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ.
Στο ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ του
Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.

ΆΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗΥποψιφιοι ι προςφζροντεσ, και ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να είναι φυςικά ι
νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων (ν.
2513/1997, Α’ 139)
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων
Δεν γίνονται δεκτοί:
- Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε.
του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
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- Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω
κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ.

ΆΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να διακζτει, επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ι
ιςοδφναμο, που να εμπίπτει ςτο αντικείμενο παροχισ Υπθρεςίασ του Ζργου.

-

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και
ςθμαντικι επαγγελματικι ικανότθτα και επάρκεια ςε αντικείμενα και τομείσ που ζχουν άμεςθ
ςυνάφεια με το ςυγκεκριμζνο Ζργο.

-

Ολοκλιρωςθ ενόσ Ζργου με επιτυχία νοείται ωσ, θ εντόσ του ςυμβατικοφ χρονοδιαγράμματοσ,
εντόσ του αρχικοφ προχπολογιςμοφ και εντόσ των προδιαγραφϊν ποιότθτασ ολοκλιρωςθ ενόσ
αντίςτοιχου Ζργου.

ΆΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ1. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό και ςε κάκε φάςθ τθσ
διαδικαςίασ αυτοφ, ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν
ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία
υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ.
3. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ
και υποβολι των ςτοιχείων, που αναφζρονται ςτθν παροφςα, φακζλων, Ρροςφοράσ, κλπ.
4. Πλοι οι όροι του διαγωνιςμοφ κεωροφνται ουςιϊδεισ επί ποινι ακυρότθτασ τθσ Ρροςφοράσ, τυχόν
δε παραβίαςι τουσ από τουσ υποψθφίουσ ι διατφπωςθ επιφυλάξεων ι αιρζςεων ι όρων κατά
τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ οδθγεί ςε αποκλειςμό τουσ από το διαγωνιςμό.
5. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο Ρροςφορά και για το ςφνολο των αιτουμζνων
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ επί ποινι απαραδζκτου τθσ Ρροςφοράσ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι
αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ για μζροσ των αιτουμζνων υπθρεςιϊν, που αποτελοφν αντικείμενο
τθσ παροφςασ, δεν γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
6. Πλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κεωροφνται
δεςμευτικά για τουσ υποψθφίουσ.
7. Τα δθμόςια ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενϊ τα
ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που
ζχουν προθγουμζνωσ μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςων) και
κεωρθκεί από δικθγόρο ι αρμόδια δθμόςια αρχι (άρκρα 1 και 2 του ν. 4250/2014). Οι υπεφκυνεσ
δθλϊςεισ δεν χρειάηονται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και φζρουν θμερομθνία
ςφνταξθσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο
ΚΘΜΔΘΣ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
8. Οι Ρροςφορζσ (Τεχνικζσ και Οικονομικζσ) ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για τρεισ (3)
μινεσ από τθν επομζνθ τθσ κατάκεςισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
ανωτζρω προβλεπομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ των Ρροςφορϊν μπορεί να
παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το ανωτζρω προβλεπόμενο.
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9. Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ
επαλικευςθσ των ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ.
10. Σε περίπτωςθ υποβολισ με τθν Ρροςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα,
θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υποψθφίουσ κα ζκιγε ζννομα ςυμφζροντά τουσ, ο υποψιφιοσ
υποχρεοφται να ςθμειϊνει ςε αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να
τισ αναφζρει ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου, που καλφπτει τεχνικά ι
εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του υποψθφίου.

11.

Τπεργολαβίεσ
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, προτίκεται να χρθςιμοποιιςει υπεργολάβουσ, πρζπει να αναφζρει
ςτθν Ρροςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι
των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των
εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του.
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ
του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ
ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και
εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει προθγουμζνωσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου και το αντικείμενο που κα
εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό του
των κριτθρίων που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Εάν ο Ανάδοχοσ ςυνάψει ςφμβαςθ υπεργολαβίασ χωρίσ ζγκριςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται,
χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και
κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, όταν, κατά τθν
βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται
για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ
Υπεργολάβου για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε
από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, αν περιζλκει ςε γνϊςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά
με τθν προςωπικι του κατάςταςθ.
Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ ςτθν
οποία κα δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ
αποδζχονται ανεπιφυλάκτωσ και ότι κα εκτελζςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα τουσ ανακζςει
ο υποψιφιοσ εφόςον ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. Επιπλζον κα πρζπει να προςκομιςτεί το
ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ που να περιγράφει τουσ ακριβείσ όρουσ τθσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε
τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά
χωριςτά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του Μζρουσ III του ΤΕΥΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ. Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα
8
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με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ
ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Σε
κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ, φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ.
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που προτίκεται να αναλάβει τμιμα τθσ Σφμβαςθσ υπεργολαβικά, δεν
επιτρζπεται να ςυμμετάςχει, είτε ωσ υπεργολάβοσ είτε ωσ Υποψιφιοσ, ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ
προςφορζσ, με ποινι αποκλειςμοφ του ςυνόλου των προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει.

ΆΡΘΡΟ 12. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΚάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, με ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογθτικά:
1.

το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ1) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
όπωσ αυτό περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ τθσ παροφςασ. Οι οικονομικοί φορείσ
ςυμπλθρϊνουν το ΤΕΥΔ το υπογράφουν και το υποβάλουν εντόσ του υποφακζλου
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ».2
Συγκεκριμζνα οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν τα εξισ πεδία του ΤΕΥΔ:
Από το Μζροσ II:
Το πεδίο Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Το πεδίο Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Το πεδίο Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων Φορζων και
Το πεδίο Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
Από το Μζροσ III:
Το πεδίο Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Το πεδίο Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
Το πεδίο Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Από το Μζροσ IV:
Το πεδίο α και Α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ και Καταλλθλότθτα
Το πεδίο Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Το Μζροσ VI: Τελικζσ Δθλϊςεισ

1

Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ( Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.) Β. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ προσ οικονομικοφσ φορείσ
1) Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν
από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια
επιλογισ).
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΤΕΥΔ.
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων άλλων
οικονομικϊν φορζων, οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα
λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β
του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει
να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον
είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ Ανακζτουςα Αρχισ, ομοίωσ
για κακζνα από αυτοφσ.
4) Πταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ πρζπει
να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.
2
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2. εγγφθςθ ςυμμετοχισ ποςοφ φψουσ ίςο με το 2% τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ιτοι ποςό φψουσ 500,00€. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να
ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Στθν
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
3. Αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι οι υποψιφιοι για τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73
του ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 13. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν Τεχνικι Ρροςφορά του, θ
οποία κα περιλαμβάνει ό,τι προβλζπεται από το Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ.
2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ ΡΟΥ ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΡΟΚΘΥΞΘ, ΕΙΝΑΙ
ΑΡΑΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Θ ΟΡΟΙΑΔΘΡΟΤΕ ΜΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΑΓΕΤΑΙ ΑΡΟΙΨΘ
ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.
3. Ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλλει τα ςχετικά αρχεία:
-

Τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν Ρροςφορά του και απαντάνε ςτο ςφνολο των απαιτιςεων που
τίκενται ςτο παρόν άρκρο τθσ Ρρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.

-

Κάκε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν πλθρότθτα και αξιοπιςτία των παρεχόμενων από τον
υποψιφιο υπθρεςιϊν του παρόντοσ ζργου.

4. Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία.
5. Σε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ από Ζνωςθ Εταιρειϊν, ςτθν Ρροςφορά πρζπει να
αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το τμιμα του αντικειμζνου του Ζργου που κα
αναλάβει κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ, το ποςοςτό επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ που κα αντιςτοιχεί
ςε κάκε μζλοσ (ποςοςτό, όχι απόλυτθ τιμι), να παρουςιάηεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν
μεταξφ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
6. Υποβάλλοντασ τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δφναται να ςυμπεριλάβει
οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του και απαντά ςτισ
επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.
7. Στθν τεχνικι προςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δε κα γίνεται αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθςτοιχεία, τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν οικονομικι προςφορά.
8. Θ Τεχνικι Ρροςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και να μθν φζρει διορκϊςεισ
(ςβθςίματα, διαγραφζσ, κλπ).
9. Θ Τεχνικι Ρροςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ και υπογράφεται από τον υποψιφιο ι το
νόμιμο εκπρόςωπό του.

ΆΡΘΡΟ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν Οικονομικι Ρροςφορά
του, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο του αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
2. Πλεσ οι τιμζσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ πρζπει να είναι ςε ευρϊ. Οι τιμζσ που κα υποβλθκοφν
πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε ζκπτωςθ ι μείωςθ. Θ τελικι τιμι τθσ Οικονομικισ
Ρροςφοράσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κα πρζπει να διατυπϊνεται
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α. και με Φ.Ρ.Α.).
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3. Στθν οικονομικι προςφορά δφναται να δοκεί γενικι ζκπτωςθ επί του κατ' αποκοπι τιμιματοσ.
Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι ζκπτωςθ μεγαλφτερθ του 10% κα πρζπει να είναι επαρκϊσ
τεκμθριωμζνθ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν του ανταγωνιςμοφ και ςε ςχζςθ με τισ ιδιαιτερότθτεσ /
απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ζργου.
4. Θ τελικι τιμι (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) που κα κατακζςει κάκε υποψιφιοσ, κα λθφκεί υπόψθ για τθν
ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν.
5. Θ Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και ςυντεταγμζνθ. Σθμειϊνεται ότι θ
Οικονομικι Ρροςφορά δεν πρζπει να φζρει διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, κλπ). Οικονομικι
Ρροςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
6. Η Οικονομικι Προςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ και υπογράφεται από τον
υποψιφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του και, ςε περίπτωςθ υποβολισ Ρροςφοράσ από ζνωςθ, από
όλα τα μζλθ τθσ ι από τον κοινό εκπρόςωπο τουσ.
7. Διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι επιφυλάξεων επ’ αυτισ, κα
κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων του διαγωνιςμοφ και κα οδθγιςουν ςτθν απόρριψθ τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου, που τισ διατυπϊνει.
8. Σε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ από τον υποψιφιο πεδίου τιμϊν τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
του, κεωρείται ότι θ προμικεια ι θ υπθρεςία του εν λόγω πεδίου παρζχεται δωρεάν.
9. Οι τελικζσ τιμζσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που κα δοκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ,
αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςι τουσ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και
δεν κα υπερβαίνουν το όριο του προχπολογιςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ.
10. Τεκμαίρεται ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι ζχουν
ςυνυπολογίςει και λάβει υπόψθ όλεσ τισ δαπάνεσ για τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ και των
ςυνεργατϊν του Αναδόχου, που κα απαςχολθκοφν, και κάκε μορφισ ζξοδα, που κα απαιτθκοφν,
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για φόρουσ,
ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά κόςτθ, με τα οποία τυχόν
βαρφνεται ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, θ τιμι τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου κα παραμείνει ςτακερι και δεν κα υπόκειται ςε
ανακεϊρθςθ, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.
11. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα του ζργου που προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει
12. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
13. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του Ρ.Δ. 28/2015 (Α’ 34)

ΆΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του
Υπ. Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Τριμελοφσ
Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Θ κατάκεςθ των Ρροςφορϊν γίνεται από τουσ υποψθφίουσ αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ
τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ι ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier) ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ
παροφςασ. Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ
φζρει για τθν εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθν
ςυνοδεφουν.
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3. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο δεν γίνεται δεκτό για
οποιοδιποτε λόγο, ακόμθ και εάν υπάρχει αίτθςθ ζκδοςισ του ι Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν
προςκόμιςι του. Θ Τριμελισ Επιτροπι δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να
ςυμπλθρϊςουν και/ι να διευκρινίςουν τα νομίμωσ υποβλθκζντα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα.
4. Μθ κανονικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται ςυγκεκριμζνα:
Πςεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ παροφςασ
Πςεσ παρελιφκθςαν εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται δε χωρίσ να ανοιχκοφν, ακόμθ και εάν θ
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, εκτόσ εάν θ κατάκεςθ των Ρροςφορϊν,
που ζχει ιδθ αρχίςει κατά τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι μζχρι
και τθν υποβολι όλων των Ρροςφορϊν. Για το εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ τθσ Ρροςφοράσ
λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ τθσ Ρροςφοράσ ςτθ διεφκυνςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ και όχι θ θμερομθνία
αποςτολισ τθσ Ρροςφοράσ μζςω ταχυδρομείου ι courier.
Πταν υπάρχουν αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ ςυμπαιγνίασ ι διαφκοράσ
Απαράδεκτεσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται ςυγκεκριμζνα:
Πςεσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα
Πςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ
Πςεσ ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ
ενδιαφζροντοσ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
5. Οι Ρροςφορζσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο κλειςτό και ςφραγιςμζνο με τθν ςφραγίδα του
υποψθφίου. Στον κυρίωσ φάκελο κα αναγράφονται τα ακόλουκα:
Ρροςφορά για τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου για τθν «Ρλιρθ και ολικι
αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και
Επικοινωνίασ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά,
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθν
10θ/07/2017.
«Διαγωνιηόμενοσ» (Ρλιρθσ επωνυμία υποψθφίου, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου και φαξ
και e-mail).
«Αποδζκτθσ»: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ. Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ
Τθ ςθμείωςθ: «Να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Ρρόχειρων
Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ».
6. Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει τρεισ (3) ανεξάρτθτουσ κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ με τθν ςφραγίδα
του υποψθφίου υποφακζλουσ. Στον πρϊτο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», κα περιζχονται:
α) ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ και ςφραγιςμζνο το
ΤΕΥΔ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ
β) θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ
γ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.
Οι ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε
Ανακζτουςα Αρχι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Στον δεφτερο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα περιζχονται
τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ.
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Στον τρίτο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα
περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ.
Θ κοινι προςφορά των ενϊςεων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ φορείσ που
αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και
ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
7. Οι Ρροςφορζσ κατατίκενται κατά τα ωσ άνω ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα (1) απλό αντίγραφο.
Διευκρινίηεται ότι τα αντίγραφα φζρουν τθν ζνδειξθ «Αντίγραφο».
8. Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων, που υποβάλλουν Ρροςφορά, πρζπει να αναγράφονται και θ
πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου και φαξ και e-mail όλων των
μελϊν.
9. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων (κυρίωσ φακζλου και υποφακζλων) που είναι
δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν, χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.

ΆΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ1. Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, των Τεχνικϊν και Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν γίνεται από τθν Τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι
Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ. Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ, μόνθ αρμόδια για το άνοιγμα των κυρίωσ φακζλων και των υποφακζλων των
υποψθφίων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ. Ο χρόνοσ των ςυνεδριάςεων, θ ϊρα ζναρξθσ, κακϊσ και θ ενδεχόμενθ διακοπι και
επανζναρξθ αυτϊν ορίηονται κάκε φορά από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ.
2. Θ αποςφράγιςθ των κυρίωσ φακζλων και των υποφακζλων γίνεται δθμόςια, παρουςία των
υποψθφίων αναδόχων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθν διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από
αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν. 4412/2016.
3.
Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ:
- Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.
- Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν και οι τεχνικζσ προςφορζσ
κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.
- Ο φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα αποςφραγιςτεί μετά τθν αποδοχι τθσ Σεχνικισ
Προςφοράσ. Ο φάκελοσ κα μονογραφθκεί από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κατά
φφλλο.
- Οι φάκελοι Οικονομικισ Προςφοράσ, για όςεσ Σεχνικζσ Προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ Τποψθφίουσ.
- Η κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 14, κα ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ
οικονομικισ του προςφοράσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 88 και 89 του Ν. 4412/2006.
4. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο
των άλλων Ρροςφορϊν (ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ), φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ
από τθν αρμόδια Επιτροπι. Θ εξζταςθ των Ρροςφορϊν κα γίνει, χωρίσ απομάκρυνςι τουσ από το
χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ φωτοαντιγράφθςθ ι με οποιοδιποτε
άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθ, αναπαραγωγι ι αναμετάδοςθ.
5. Σε κάκε πραγματοποιθκείςα ςυνεδρίαςθ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά, τα οποία
παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ ζγκριςθ.
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6. Σε περίπτωςθ που θ διενζργεια του εν λόγω ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ολοκλθρωκεί εντόσ μίασ
ςυνεδρίαςθσ, ιτοι ζλεγχοσ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ζλεγχοσ τεχνικισ προςφοράσ
και αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ οικονομικισ προςφοράσ εκάςτου υποψθφίου αναδόχου, τότε θ
Επιτροπι κα υποβάλει ζνα πρακτικό προσ ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Το πρακτικό αυτό κα περιλαμβάνει ςυγκριτικό πίνακα των οικονομικϊν προςφορϊν των
υποψθφίων και κα προτείνει τθν ανακιρυξθ ωσ Αναδόχου, του υποψθφίου εκείνου, ο οποίοσ
προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο υλοποίθςθσ του ζργου του εν κζματι διαγωνιςμοφ.
Το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αποφαίνεται ςχετικά και εκδίδει απόφαςθ τθν οποία
γνωςτοποιεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
7. H θμερομθνία τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ των γνωςτοποιοφμενων εγγράφων, με fax ι με mail ςτα
αντίςτοιχα ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υποψιφιου Αναδόχου,
κεωρείται ωσ θμερομθνία ενθμζρωςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό.
8. Κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ Ανακζτουςα Αρχι
μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται
από τουσ υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και
των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, που δεν
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά
ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων. Θ
ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ
ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, αλλά μόνο τθν
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν
ιδθ υποβλθκεί.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε επτά
(7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ι ιςςονοσ
ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ
Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευτοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.

ΆΡΘΡΟ 17. ΕΝΣΑΕΙ1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
Ανακζτουςα Αρχι. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, θ
ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων), θ
οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα
τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι πεντακόςια ενενιντα εννζα
ευρϊ (599,00€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με
πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
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3. Οι ανωτζρω ενςτάςεισ κατατίκενται αυτοπροςϊπωσ ι δια του νομίμου εκπροςϊπου του
ενιςταμζνου ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4. Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά
τθν 26θ Ιουνίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν.
4412/2016 (άρκρο 47, Ν. 4472/17, ΦΕΚ 74/Α’)

ΆΡΘΡΟ 18. ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ι θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, εντόσ τθσ ωσ άνω ίδιασ προκεςμίασ και προκειμζνου να
υπογραφεί θ ςχετικι Σφμβαςθ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, που
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων των παρακάτω
δικαιολογθτικϊν:
α) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ι ΓΕΜΗ με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που κα ζχει ιςχφ τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου (πριν τθν θμερομθνία τθσ
ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι), από το οποίο να προκφπτει
ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ ςε κάποιο από τα αδικιματα που
αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο
Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Το απόςπαςμα ποινικοφ µθτρϊου ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων αφορά: α) τουσ
ομόρρυκμουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., β) τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., γ) τον Ρρόεδρο
και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο Α.Ε., δ) τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ κάκε άλλου νομικοφ
προςϊπου.
γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ, (εντόσ του τελευταίου εξαμινου από τθν
θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι) από το οποίο
να προκφπτει ότι δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
3. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνείται να υπογράψει τθ Σφμβαςθ ι δεν προςζρχεται να τθν
υπογράψει εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι προκεςμίασ ι δεν υποβάλλει, πριν τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τότε το Αρμόδιο όργανο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με απόφαςι του και φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου,
κα τον κθρφξει υποχρεωτικά ζκπτωτο, εφαρμόηοντασ αναλόγωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 103
του ν. 4412/2016.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο θ Ανακζτουςα
Αρχι και ο Ανάδοχοσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό
όρο, μπορεί να τροποποιείται θ Σφμβαςθ.

ΆΡΘΡΟ 19. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ1. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α..
2. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα
ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. ι ςε κράτοσ-μζροσ τθσ ΣΔΣ (Συμφωνίασ
περί Δθμοςίων Συμβάςεων) και ζχει το δικαίωμα ζκδοςθσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν ςφμφωνα με τισ
15
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ιςχφουςεσ διατάξεισ. Μπορεί, επίςθσ, να εκδοκεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθν διάρκεια
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφουν μετά τθν λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Ανάδοχο. Θ ωσ άνω
Εγγυθτικι Επιςτολι ςυντάςςεται ςτα Ελλθνικά ι ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςι τθσ ςτθν
Ελλθνικι.
3. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α)
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται, δ)
τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ.
και τθν διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ και
ββ) ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
4. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δίνεται προσ κάλυψθ τθσ ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εμπρόκεςμθ και κατά τουσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν που του ανατίκενται με τθν παροφςα.
5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του Αναδόχου επιςτρζφεται ςε αυτόν μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι ειδικότερα κα ορίηει.
7. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν
εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 20. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφάπαξ, με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι του εν λόγω ζργου από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. του
Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε., τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου, κακϊσ και με τθν ζκδοςθ τακτικοφ
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα του Αναδόχου και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπϋ όψιν τθν, με αρικμό πρωτοκόλλου
12051/22-06-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του φορζα 51/110, ςτουσ ΚΑΕ 0869 και 1725,
θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων Ρλθρωμϊν του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ
τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν με α/α 49801 και 49802, αντίςτοιχα.

-

Ο Aνάδοχοσ, κατά τθν πλθρωμι του κα επιβαρυνκεί με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ.

-

Επιπλζον, κατά τθν πλθρωμι του Αναδόχου, κα επιβλθκεί κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ ποςοφ του
τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ. Το ποςό
τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό
λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων
Συμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ.
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Τζλοσ, επί τθσ αξίασ τθσ πλθρωμισ του Αναδόχου προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ επιβάλλεται κράτθςθ 0,06 % υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 20% ειςφοράσ
υπζρ ΟΓΑ (άρκρ. 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει).
Το ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν πλθρωμι του
Αναδόχου ςτο όνομα τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και για λογαριαςμό τθσ και
κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Αρχι
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπϋαρικμ. 1191/14-3-2017
ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ 969/22.03.2017).

-

Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί και με οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ
διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

-

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων
ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι
όροι τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που πρόκειται να
υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

-

Το ςυνολικό ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν ςχετικι προχπολογιςκείςα
δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά του που κα
υποβλθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ.

ΆΡΘΡΟ 21. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
- Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία, τθν
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλουν
κάκε προςπάκεια για τθν εξϊδικθ επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ
και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
- Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα,
αρμόδια είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν.

ΆΡΘΡΟ 22. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩΟ παρϊν Διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει και
ςυμπλθρωματικά με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014, όπωσ ιςχφει και τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ

Ελευκζριοσ Κρζτςοσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ
ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΨΘΦΙΑΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ,ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

1. Γεληθά
Θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ προκθρφςςει ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ, για τθν
προμικεια & εγκατάςταςθ:
1. Λογιςμικοφ αναβάκμιςθσ του τθλεφωνικοφ κζντρου ALCATEL-LUCENT , με το απαραίτθτο
υλικό,
2. κάρτασ υποςτιριξθσ ΙΡ τθλεφωνίασ, ώςτε το τθλεφωνικό κζντρο να γίνει ip ready,
3. εφαρμογι ανάλυςθσ τθσ τθλεφωνικισ κίνθςθσ.
2. κοπόσ του ζργου
Το ςυγκεκριμζνο ζργο κα προςφζρει πλιρθ και ολικι αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ϊςτε το τθλεφωνικό ςφςτθμα να λειτουργεί ςτθν τελευταία
ζκδοςθ λογιςμικοφ, να είναι ip ready και ταυτόχρονα να προςφζρει πλιρθ ανάλυςθ τθσ
τθλεφωνικισ κίνθςθσ, ςφμφωνα με τθσ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου και τισ
λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, με ςκοπό :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Σθν υποςτιριξθ ΛΟΓΙΜΙΚΟΎ,
Σθν ςυμβατότθτα με νζεσ ςυςκευζσ.
Σθν ςυμβατότθτα με νζεσ κάρτεσ - επεκταςιμότθτα.
Σθν αξιοποίθςθ νζων τθλεπικοικωνιακών εφαρμογών,( όπωσ πχ video calls )
Σθν αναβάκμιςθ των επιμζρουσ εφαρμογών, &
Σθν αςφάλεια ςτισ επικοινωνίεσ μασ, ςχετικά με υποκλοπζσ και κακόβουλθ χριςθ του
τθλεπικοινωνιακου δικτφου, ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕΣΣ.

3. Περιγραφι τθσ υπάρχουςασ υποδομισ
Στθ Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε. ζχει εγκαταςτακεί τθλεφωνικό κζντρο OmniPCX Enterprise (ΟΧΕ)
του οίκου Alcatel-Lucent. Θ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ζγινε το ζτοσ 2005 και το
αναφερόμενο ςφςτθμα εξυπθρετεί τισ τθλεπικοινωνιακζσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν ΤΟΥ
Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ που ςτεγάηονται ςτο κτιριο
επί τθσ οδοφ Αλ. Ράντου, Καλλικζα.
Θ τρζχουςα ζκδοςθ λογιςμικοφ είναι θ Release 6.0. Θ δε χωρθτικότθτα του, περιλαμβάνει:
- 140 κυκλϊματα ψθφιακϊν ςυςκευϊν
- 550 κυκλϊματα αναλογικϊν ςυςκευων
- 3 κυκλϊματα PRI – ISDN
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Στισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου λειτουργοφν 10 γκρουπ Γραμματειϊν τα οποία αφοροφν
τισ ςυςκευζσ:
o 4035 (τεμάχια 4)
o 4020 (τεμάχια 26)
o 4010 (τεμάχια 30)
και ζχουν κυρίωσ τισ παρακάτω λειτουργικότθτεσ:
o Φιλτράριςμα κλιςεων
o Δθμιουργία ομάδων τθλεφωνικϊν γραμμϊν
o Εκτροπι
o Απ’ ευκείασ κλιςθ
o Διάςκεψθ
o κ.α

Το τθλεφωνικό κζντρο ζχει παρουςιάςει ςοβαρά προβλιματα ςτο λειτουργικό του, με ςυνζπεια θ
αδυναμία λιψθσ αρχείων Backup, τροποποίθςθ παραμζτρων, κλπ.
Ρροκειμζνου να λυκοφν τα ανωτζρω τεχνικά προβλιματα και ταυτόχρονα ο εν λόγω εξοπλιςμόσ
να λειτουργεί ςτθν αιχμι τθσ τεχνολογίασ ϊςτε να μθν απαξιϊνεται πρζπει να αναβακμιςτεί το
ςφςτθμα ςτθν τελευταία ζκδοςθ λογιςμικοφ R12.0
4. Απαιτιςεισ υλοποίθςθσ του ζργου
Στο αντικείμενο τθσ υλοποίθςθσ ζργου του Αναδόχου κα περιλαμβάνονται:
4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ, που περιλαμβάνει
Η προμικεια, εγκατάςταςθ, και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου λογιςμικοφ
αναβάκμιςθσ ςτθν ζκδοςθ R12.0 με τισ απαραίτθτεσ άδεισ.
Σθν αντικατάςταςθ τθσ κάρτασ κεντρικοφ ελζγχου (CPU6) με τθν κάρτα CPU7-2
Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςκλθροφ δίςκου SATA 160 GB, τουλάχιςτον
Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ μνιμθσ SDRAM 512 Mb για τθν ανωτζρω κάρτα CPU7-2
H προμικεια υπθρεςίασ SPS(Solution Premier Service) για 1 χρόνο προκειμζνου θ ΓΓΕΕ να
ζχει δωρεάν αναβακμίςεισ για ζνα χρόνο, κακώσ και τθν υποςτιριξθ του οίκου ALCATELLUCENT.
4.2 Ip ready, που να περιλαμβάνει,
Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ κάρτασ INT-IP3 με τθν αντίςτοιχο μετατροπζα
“10/100/1000 BT connecting card”. τθν παροφςα φάςθ δεν κα απαιτθκοφν άδειεσ
ΙΡ τθλεφώνων ι ΙΡ καναλιών.
4.3 Εφαρμογι ανάλυςθσ τθσ τθλεφωνικισ κίνθςθσ, του ιδίου ( αν υπάρχει ) ι τρίτου
καταςκευαςτι που να περιλαμβάνει:
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- Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ εφαρμογισ ‘Διαχείριςθσ Σθλεφωνικών κλιςεων και
ζκδοςθσ αναφορών’, με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται παρακάτω.
5. Προδιαγραφζσ & πιςτοποιθτικά υποψθφίου αναδόχου
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να διακζτει:
1. Πιςτοποίθςθ ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογισ ςτθν μελζτθ και ςχεδιαςμό
τθλεπικοινωνιακϊν λφςεων κακϊσ ακόμθ και ςτθ κεςθ ςε λειτουργία και τθν
ςυντιρθςθ
2. Πιςτοποίθςθ από τον καταςκευαςτικό οίκο ALCATEL.
6. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να παράςχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για ζνα (1) ζτοσ. Κατά
τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κάκε βλάβθ ι αςτοχία των προςφερομζνων υλικϊν
παρουςιαςτεί κα αποκακίςταται ι κα αντικαταςτακεί (περίπτωςθ αςτοχίασ υλικοφ) αδαπάνωσ
για το Δθμόςιο. Θ ανταπόκριςθ του αναδόχου ςτθν περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ κα πρζπει να
πραγματοποιείται εντόσ 2 ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ και θ αποκατάςταςι τθσ εντόσ 4
ωρϊν τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
7. υντιρθςθ
Μετά το τζλοσ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να
παράςχει, εφόςον του ηθτθκεί από το Υπουργείο και για περίοδο πζντε (5) ετϊν, υπθρεςίεσ
ςυντιρθςθσ με ποςό που δεν κα υπερβαίνει το 8% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ για τθν υλοποίθςθ
του παρόντοσ ζργου. Θ ςυντιρθςθ δεν αφορά ςτθν αντικατάςταςθ χαλαςμζνου υλικοφ.
8. Εκπαίδευςθ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να παράςχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ τόςο ςτθν
παραμετροποίθςθ του Τθλεφωνικοφ Κζντρου όςο και ςτθν χριςθ τθσ εφαρμογισ ανάλυςθσ τθσ
τθλεφωνικισ κίνθςθσ για 4 τουλάχιςτον χριςτεσ ςυνολικισ διάρκειασ το μζγιςτο 20 ωρϊν.
9. Help –desk
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, εφ’ όςον
αυτι ηθτθκεί από το Υπουργείο, ο ανάδοχοσ λειτουργεί Help desk για τθλεφωνικι υποςτιριξθ.
10. Μετάπτωςθ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραμετροποιιςει το τθλεφωνικό κζντρο με δεδομζνα
που κα του δοκοφν από τθν υπθρεςία ςε ζντυπθ μορφι ι ςε αρχείο xls.
11. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου-Πίνακασ ςυμμορφωςθσ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει ορκά το παρακάτω
πίνακα ςυμμόρφωςθσ με τθσ αντίςτοιχεσ παραπομπζσ.

20

ΑΔΑ: ΩΕΡ7465ΧΘ0-7ΕΟ

17PROC001588089 2017-06-26
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
Ρρομικεια λογιςμικϊν και αδειϊν
αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ ςτθν ζκδοςθ
R12 του οίκου Alcatel-Lucent

ΝΑΙ

Ρρομικεια κάρτασ CPU7-2, για το
ςφςτθμα OmniPCX Entrprise (OXE)

ΝΑΙ

Ρρομικεια ςκλθροφ δίςκου SATA για τθν
κάρτα CPU7-2

ΝΑΙ

Ρρομικεια SDRAM 512 για τθν κάρτα
CPU7-2

ΝΑΙ

Ρρομικεια υπθρεςίασ SPS(Solution
Premier Service) για 1 χρόνο προκειμζνου
θ ΓΓΕΕ να ζχει δωρεάν αναβακμίςεισ για
ζνα χρόνο, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του
οίκου ALCATEL-LUCENT.

ΝΑΙ

Ip ready,
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ κάρτασ INTIP3 με τθν αντίςτοιχο μετατροπζα
“10/100/1000 BT connecting card”. Στθν
ΝΑΙ
παροφςα φάςθ δεν κα απαιτθκοφν
άδειεσ Ι τθλεφϊνων ι Ι καναλιϊν.
Εφαρμογι Διαχείριςθσ τθλεφωνικισ
κίνθςθστου ιδίου ( αν υπάρχει ) ι τρίτου
καταςκευαςτθ
Θ εφαρμογι κα λειτουργεί ςε περιβάλλον
windows και με δυνατότθτα
ΝΑΙ
εγκατάςταςθσ ςε Virtual Machine
Θ διαχείριςθ κα γίνεται απαραίτθτα από
οποιοδιποτε Θ/Υ, μζςω web browser και
όχι ςτθν αρχιτεκτονικι Server/client

ΝΑΙ

Θ ςυλλογι δεδομζνων από το
τθλεφωνικό κζντρο κα γίνεται μζςω του
δικτφου Ι, ςε πραγματικό χρόνο και τα
ςτοιχεία κα καταχωροφνται ςε Βάςθ SQL
που κα ςυνοδεφει τθν εφαρμογι

ΝΑΙ

Θ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι κα γίνεται
με χριςθ λογαριαςμϊν και κωδικϊν
χριςθσ. Θα προςφζρονται πολλαπλά
επίπεδα πρόςβαςθσ, με διαβάκμιςθ ωσ

ΝΑΙ
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προσ τισ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Κάκε τομεάρχθσ κα ζχει δικαίωμα
παρακολουκεί και να εκδίδει αναφορζσ
μόνο για τον τομζα του, ενϊ ο
διαχειριςτισ για όλθ τθ Γ. Γραμματεία

ΝΑΙ

Θα προςφζρεται απαραίτθτα θ
δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ
τθλεφωνικισ κίνθςθσ ςε πραγματικό
χρόνο, ςε γραφιματα τφπου excel

ΝΑΙ

Θα εκδίδονται ςυγκεντρωτικζσ και
αναλυτικζσ αναφορζσ για τα εςωτερικά
τθλζφωνα και τισ γραμμζσ πόλεωσ
Θα εκδίδονται ςυγκεντρωτικζσ και
αναλυτικζσ αναφορζσ για ειςερχόμενεσεξερχόμενεσ και αναπάντθτεσ κλιςεισ
Froyd Alert system (behaviour analysis) :
Θ εφαρμογι κα αναγνωρίηει κοςτοβόρεσ
κλιςεισ (ι κλιςεισ προσ απαγορευμζνεσ
κατευκφνςεισ) και κα ειδοποιεί τον
διαχειριςτι, μζςω email

Θα προςφζρεται απαραίτθτα θ
δυνατότθτα αποςτολισ αναπάντθτων
κλιςεων ςτο email του χριςτθ των
αναπάντθτων κλιςεων ςτθ ςυςκευι του.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τπθρεςίεσ
Οι εργαςίεσ αναβάκμιςθσ κα γίνουν ςε
εργαςτιριο του προμθκευτι, ςτο ςκλθρό
δίςκο που κα προμθκεφςει και κα
τοποκετθκεί ζτοιμοσ (δίςκοσ) ςτο
ΝΑΙ
ςφςτθμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κα
ελαχιςτοποιθκεί ο νεκρόσ χρόνοσ τθσ
μετάβαςθσ
Θα γίνει εκπαίδευςθ τθσ εφαρμογισ
Διαχείριςθσ κλιςεων και
παραμετροποίθςθσ τθλεφωνικοφ κζντρου ΝΑΙ
για 4 τουλάχιςτον χριςτεσ ςυνολικισ
διάρκειασ το μζγιςτο 20 ωρϊν.
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Υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ

ΝΑΙ

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ενόσ (1) ζτουσ ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ για πζντε
(5) ζτθ.

ΝΑΙ

Λειτουργία Help desk

ΝΑΙ

Προδιαγραφζσ & πιςτοποιθτικά
υποψθφίου αναδόχου
Ριςτοποίθςθ ISO 9001:2008, με πεδίο
εφαρμογισ ςτθν μελζτθ και ςχεδιαςμό
τθλεπικοινωνιακϊν λφςεων κακϊσ ακόμθ
και ςτθ κεςθ ςε λειτουργία και τθν
ςυντιρθςθ
Ριςτοποίθςθ από τον καταςκευαςτικό
οίκο.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [00025908]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Φξαγθνύδε 11 & Αι. Πάληνπ,
Καιιηζέα, Αηηηθήο, Σ.Κ. 10163]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Γήκεηξα Παξπατξε]
- Σειέθσλν: [210 9098468]
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [dparpairi@minpress.gr ]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
[www.media.gov.gr ]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεηηθνχ CPV): [Αλαβάζκηζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο,Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο]
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: []
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
[……]
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά
πεξίπησζε:

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο β) [……]
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
γ) [……]
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή [ ]
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ [……]
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvii
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο
απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό
πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV
θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
[]Ναη []Όρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
2. δσξνδνθίαx,xi·
3. απάηεxii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο

ηξνκνθξαηίαοxiv·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε
νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά
ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη
30
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νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)xx;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλxxi:

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
[] Ναη [] Όρη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα
ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
ΑΦΑΛΙΗ
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
α)[……]·
α)[……]·
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
β)[……]
β)[……]
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
-[……]·
-[……]·
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
πιεξνθνξίεο
[……]
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
[……]
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ): xxiv
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
-[.......................]
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] Όρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
[.......................]
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ
ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,

[] Ναη [] Όρη
[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]
[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ,
ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ
Απάληεζε:
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο
[] Ναη [] Όρη
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή
ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ
Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη έηνο: [……] θχθινο
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ
πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
xxxiv
ζύκβαζεο είλαη ν εμήο
:
[……],[……][…]λφκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν
εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα
ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν
εμήοxxxv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
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αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii θαη ε αληίζηνηρε αμία)

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

39

ΑΔΑ: ΩΕΡ7465ΧΘ0-7ΕΟ

17PROC001588089 2017-06-26
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ
ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκελίεο

παξαιήπηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν
ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη
απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.

[] Ναη [] Όρη

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα,
θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

42

ΑΔΑ: ΩΕΡ7465ΧΘ0-7ΕΟ

17PROC001588089 2017-06-26

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
[……] [……]
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
[……] [……]
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα
πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο,
νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο
ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
[….]
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά [] Ναη [] Όρηxlv
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
ην θαζέλα:
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε
Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε
ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο
Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή,
παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
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viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των
ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx Ρρβλ άρκρο 48.
xxxi
Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ
ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
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xxxix
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ
1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΥΩ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
Θμερομθνία ζκδοςθσ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρροσ τθ
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Ράντου, Τ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ' αρικμ. . . . . . . . . . . . για ευρϊ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500,00 €)
Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ,
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ του {ςε περίπτωςθ
φυςικοφ προςϊπου}:
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ….οδόσ….αρικμόσ…ΤΚ…..}
{ ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν:
α)………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……
β) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……
γ) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……,
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500,00 €) ιτοι 2% επί τθσ ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο ςυνοπτικό
διαγωνιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Υπ.Ψθ.Ρ.Τ.Ε. με
αντικείμενο τθν ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ,ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ, ςυνολικισ αξίασ 25.000,00 €, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ,
ςφμφωνα με τθ με αρικμό ………..Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον
ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του {ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου}:
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ}
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ και
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ και χωρίσ να
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αξιϊςουμε δικαςτικι κρίςθ, παραιτοφμενοι από τζτοιο δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από
τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν …………… (τουλάχιςτον 30
θμζρεσ από τθν επομζνθ λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ορίηεται ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ) εκτόσ εάν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ
υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε
να παρατείνουμε τθν εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφό
ςασ.
Σε περίπτωςθ όμωσ που κατακυρωκεί θ ςφμβαςθ ςε αυτόν για τον οποίον εγγυόμαςτε, ιςχφει
μζχρι τθν αντικατάςταςι τθσ με εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτελζςεωσ των όρων τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ι των επιςτολϊν που κα ανταλλαγοφν ςτθ κζςθ τθσ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυιςεων που ζχει κακορίςει το Υπουργείο Οικονομικϊν ςτθν Τράπεηά μασ.
Θ παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτιν, διζπεται από τουσ
Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν που τυχόν προκφψουν από
αυτιν είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν.
Με τιμι
Επωνυμία Τράπεηασ
(Εξουςιοδοτθμζνεσ υπογραφζσ)
2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΑΡΕΗΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
Θμερομθνία ζκδοςθσ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρροσ τθ
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Ράντου, Τ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ' αρικμ. . . . . . . . . . . . για ευρϊ € …………… (5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ Φ.Ρ.Α.) του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ,ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ»
Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, και
ωσ πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
υπζρ
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ….οδόσ….αρικμόσ…ΤΚ…..}
{ ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιρειϊν:
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α)………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……
β) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……
γ) ………………………οδόσ……..αρικμόσ……ΤΚ……,
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………………. € (ολογράφωσ) για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ με αρικμό ….. που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ψθφιακισ αναβάκμιςθσ
των υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε., θ οποία κα επιτευχκεί μζςω εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και
ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων με τα οποία κα παρζχεται θ δυνατότθτα Ψθφιακισ Διαχείριςθσ
Εγγράφων & οισ Εργαςιϊν με ενςωματωμζνο ςφςτθμα προθγμζνων Ψθφιακϊν Υπογραφϊν»,
ςυνολικισ αξίασ…………….. (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα) ςφμφωνα με τθ με
αρικμό ……….. Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ,
υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ και χωρίσ να
αξιϊςουμε δικαςτικι κρίςθ, παραιτοφμενοι από τζτοιο δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από
τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν ……………(2 μινεσ μετά τον
ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ), εκτόσ εάν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ
υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε
να παρατείνουμε τθν εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφό
ςασ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυιςεων που ζχει κακορίςει το Υπουργείο Οικονομικϊν ςτθν Τράπεηά μασ.
Θ παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτιν, διζπεται από τουσ
Ελλθνικοφσ νόμουσ ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν που τυχόν προκφψουν από
αυτιν είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν.
Με τιμι
Επωνυμία Τράπεηασ
(Εξουςιοδοτθμζνεσ υπογραφζσ)
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