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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
1.1. Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ
To Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «Τεχνικό Επιμελθτιριο
Ελλάδασ» (ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), με τθν υπ. αρικμ. Α129/Σ17/2017 (ΑΔΑ:
Ψ52Θ46Ψ842-05Β) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, προκθρφςςει ςυνοπτικό
διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ πρόςφορα μόνο βάςει τιμισ,με αντικείμενο τθν επιλογι Αναδόχου για το
Ζργο «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ-επζκταςθσ του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αδειϊν και ψθφιακισ ταυτότθτασ κτθρίου»,
όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι *Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του
Ζργου+, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ είναι ουςιϊδεισ και τίκενται επί ποινι
αποκλειςμοφ. Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ρυκμίηεται
από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και ιδίωσ εκείνεσ που αναφζρονται ςτο
κεφ. 1.3 τθσ παροφςασ.
1.2. Ρροχπολογιςμόσ Ζργου
«Ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ-επζκταςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αδειϊν και ψθφιακισ ταυτότθτασ κτθρίου»,ποςοφ εξιντα
χιλιάδων Ευρϊ (60.000,00€) πλζον ΦΡΑ ποςοφ δεκατεςςάρων χιλιάδων
τετρακοςίωνΕυρϊ (14.400,00€).
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ: εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ τετρακόςια Ευρϊ
(74.400,00€)
1.3. Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ
Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα
από:
1.
Το Ρ.Δ. τθσ 27-11/14-12-1926 «Ρερί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ
Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2.
Το Ν.Δ. 496/74 «Κϊδικασ Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ν.Ρ.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπωσ
τροποποιικθκε.
3.
Το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161 /Α/ 18.10.84) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του
Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ».
4.
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016,) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5.
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ, δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
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6.
Τθν υπ’ αρ. ΔΙΑΔΡ/Φ.Α. 1.2./4194/16.02.2009 εγκφκλιο του Υπουργείου
Εςωτερικϊν ςχετικά με τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ εγγράφων « … ςε διαδικαςίεσ
που αφοροφν επιχειριςεισ»,
7.
Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ
διατάξεισ».
8.
Το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) «Νζο Αςφαλιςτικό
(ςυνταξιοδοτικά), εργαςιακά, επενδφςεισ, ΦΚΑ, ρφκμιςθ οφειλϊν κ.τ.λ.», όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν
κοινωνικι αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του
Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ» (ΦΕΚ 88,Α).
9.
Τισ διατάξεισ του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δθμοςιονομικι
Διαχείριςθ και Ευκφνθ» και δθ το άρκρο. 21 παρ. 2 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων».
10.
Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) «Ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
11.
Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων &Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α/2.2-2012), το άρκρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρκρο
61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013).
12.
Τα άρκρα 1 & 3 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 (ΦΕΚ
161/Α/25.9.1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.
13.
Τθν με αρ.Α5/Σ2/2017 (με ΑΔΑ: ΩΓ3746Ψ842-Ε0Η)απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του ΤΕΕ για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν Ρρομθκειϊν για το ζτοσ 2017.
14.
Τθν με αρ. Α129/Σ17/2017 (ΑΔΑ:Ψ52Θ46Ψ842-05Β) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του ΤΕΕ για τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
15.
Τθν ανάγκθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
υλοποίθςθ του ζργου «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ-επζκταςθσ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αδειϊν και ψθφιακισ
ταυτότθτασ κτθρίου».
16.
Τθν με αρικμό ΔΥΟ/713/06-06-2017 (ΑΔΑ:7ΘΤΝ46Ψ842-2ΣΘ)ανάλθψθ
υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ &δζςμευςθσ τθσ
αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) «Ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
1.4. Θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρροκιρυξθσ
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςτζλνεται για δθμοςίευςθ:
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςτισ
6/7/2017.
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Επίςθσ το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτισ 6/7/2017 ςτο διαδίκτυο
ςτθ
διεφκυνςθ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom
και
περίλθψι τθσ αναρτικθκε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτο ιςόγειο τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα.
1.5. Τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, ςτθν οδό Νίκθσ 4 ςτθν
Ακινα (EL 303), ςτον 7ο όροφο, τθν 31/7/2017, θμζραΔευτζρακαι ϊρα 11:00 π.μ.
1.6. Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ Ρροςφορϊν
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τθν Ρροςφορά τουσ, είτε κατακζτοντασ τθν
αυτοπροςϊπωσ ι με νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ των Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του ΤΕΕ τθν
θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ [βλ. Κεφ 1.5], είτε αποςτζλλοντάσ τθν
με οποιονδιποτε τρόπο ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ του ΤΕΕ,
ςτθν οδό Νίκθσ 4, 102 48 Ακινα, ςτον 3ο όροφο, ςτο γραφείο 310, από το οποίο
παραλαμβάνεται με απόδειξθ μζχρι τθν προθγοφμενθεργάςιμθ τθσ θμερομθνίασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ζωσ τθν 28/7/2017, θμζρα Ραραςκευικαι ϊρα
15:00 μ.μ.
Ρροςφορζσ, που υποβάλλονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ του
ΤΕΕ μετά τθν πάροδο τθσ άνω θμεροχρονολογίασ και ϊρασ ι ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων Δθμόςιων Διαγωνιςμϊν του ΤΕΕ
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
1.7. Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ
Θ Διακιρυξθ κα διατίκεται δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι από τθν ζδρα του Τεχνικοφ
Επιμελθτθρίου Ελλάδασ, Νίκθσ 4, GR 105 36 Ακινα, Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν, Τμιμα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ, μζχρι τθν 27/7/2017θμζρα
Ρζμπτθκαι ϊρα 15:00 μ.μ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom ςε θλεκτρονικι μορφι.
1.8. Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι και
τθν 24/7/2017.
Τα ερωτιματα υποβάλλονται με επιςτολι, ι με fax ςτο 210-3291291 ι με e-mail ςτθ
διεφκυνςθ: prom@central.tee.gr.
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Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
επί των ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία
του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ςυγκεντρωτικά και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο
διαδικτυακό τόποhttp://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, μζχρι τθν 27/7/2017.
Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να
επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σε περιπτϊςεισ ουςιαςτικϊν αλλαγϊν του κειμζνου τθσ Διακιρυξθσ, ςχετικι
ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΕΕ και κα δθμοςιευτεί ςτον Τφπο.
1.9. Γλϊςςα Διαγωνιςμοφ
Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ, κακϊσ
και κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα, ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ.
Τα δθμόςια ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι
πρζπει επί ποινι απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ “Apostille”
ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 που κυρϊκθκε με το νόμο
1497/1984, ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από
νόμιμθ μετάφραςθ (από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν,
ζλλθνα δικθγόρο ι το αρμόδιο Ρροξενείο).
Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των
ενδιαφερομζνων, των διαγωνιηομζνων και του αναδόχου κα διεξάγονται ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, να διευκολφνει τθν επικοινωνία
των αλλοδαπϊν υπαλλιλων, ςτελεχϊν ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του με τθν
Ανακζτουςα Αρχι, με διάκεςθ διερμθνζων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
2.1. Δικαίωμα Συμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν οποιαδιποτε φυςικά ι νομικά πρόςωπα
ι ενϊςεισ προςϊπων ι ςυνεταιριςμοί ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που εδρεφουν ςτθν
θμεδαπι, ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου, κακϊσ και ςτα Κράτθ – Μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (G.P.A.)
του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ι είναι εγκατεςτθμζνα
ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει Ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
κακϊσ και ςε Κράτθ, τα οποία ζχουν ςυνάψει διμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ςυμβάςεων, αρκεί να διακζτουν αποδεδειγμζνθ
εμπειρία και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτο αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ και
να πλθροφν τα κριτιρια χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τεχνικισ ικανότθτασ που
τίκενται παρακάτω.
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Οι ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό δεν
υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ειδικι νομικι μορφι για τθ ςυμμετοχι τουσ.
Τα μζλθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που κα τουσ
ανατεκεί το ζργο.
Ειδικότερα για τισ ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά:
Θ ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:

είτε από κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ.

είτε από κοινό εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό
πλθρεξοφςιο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο επικεφαλισ αυτισ.
Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ ςφνκεςθ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ
κοινοπραξίασ τελεί υπό τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται
ζκαςτο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν
εκτζλεςθ του ζργου ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ υποβάλλουν διλωςθ περί οριςμοφ του κοινοφ εκπροςϊπου τθσ ζνωςθσ και
του αναπλθρωτι του. Ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ κα πρζπει να ανικει ςτο
επικεφαλισ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο εξαιτίασ τθσ οποίασ
μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα
μζλθ οφείλουν να προτείνουν αντικαταςτάτθ άμεςα μετά τθν επζλευςθ του άνω
λόγου. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμζρα που υποβλικθκε το ςχετικό αίτθμα.
Αντικατάςταςθ που διενεργείται χωρίσ τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυνεπάγεται τον
αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ι τθν ζκπτωςι του
ςε περίπτωςθ που του ζχει ανατεκεί το ζργο.
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά
πρόςωπα ςτο Διαγωνιςμό, δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε
περιςςότερεσ από μία προςφορζσ ωσ μζλοσ ςχιματοσ ι με οποιαδιποτε άλλθ
ιδιότθτα.
Εάν μετά τθν υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιθκεί ςυγχϊνευςθ ςφμφωνα με
τθν ζννοια των οδθγιϊν 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ μεταξφ νομικϊν προςϊπων
που ςυμμετζχουν ςε διαφορετικζσ προςφορζσ, τότε το νομικό πρόςωπο που είναι
απόρροια τθσ ςυγχϊνευςθσ κα πρζπει να παραιτθκεί άμεςα από μία εκ των δφο
προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ικανότθτα ςυμμετοχισ του ςυγκεκριμζνου
ςχιματοσ κρίνεται με βάςθ τα εναπομείναντα μζλθ του ςχιματοσ
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2.2. Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 73 του Ν.4416/2016, αποκλείονται
από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και δθ τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ και τισ προχποκζςεισ επάρκειασ.

Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ αγακϊν ι
υπθρεςιϊν του Δθμοςίου με κοινι απόφαςθ τωνΥπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ
και Τουριςμοφ, του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων, κακϊσ και του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.

Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ
με τισ παραπάνω κυρϊςεισ.

Οι προςφζροντεσ, εισ βάροσ των οποίων υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ
λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω:
α)ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ- πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β)δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των
κρατϊν-μελϊν τθσ Ενωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό
δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς.
48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48),
δ)τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
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τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο
άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό.

Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων, τελϊν και ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι.

Πςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου,

Πςοι ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,

Πςοι ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/2016,

Πςοι αποκλείονται για λόγουσ που προβλζπονται ςτισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ
παροφςασ Ρροκιρυξθσ.
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι λόγοι αποκλειςμοφ
αναφζρονται ςε κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά και ςυμπαραςφρουν τθν
υποψθφιότθτα τθσ ζνωςθσ.
2.3. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν
Ρροςφορά τουσ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:
Α) Αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο κάκε
διαγωνιηομζνου, με τα πλιρθ ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα του ςτον
οργανιςμό, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, κ.λπ.), ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο
υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IΙ. Υπενκυμίηεται ότι ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ
νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων με υποβολι κοινισ προςφοράσ, θ αίτθςθ
υπογράφεται από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ όλων των μελϊν, ι από
κοινόεκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ και ορίηεται ζνα
φυςικό πρόςωπο ωσ κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ.
Β)Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 του ςυμμετζχοντοσ,
ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊνονται ότι:
1) Μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ ι τθσ κατάκεςθσ τθσ ςτο
ταχυδρομείο:

Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2 τθσ παροφςασ (αναλυτικά).

Ρλθροφνται οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που ορίηονται ςτθν
παράγραφο 2.4 τθσ παροφςασ.
2) Αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ.
Θ ανωτζρω διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των
προςφορϊν. Δεν απαιτείται θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.
Διευκρινίηεται ότι:
Πςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, υπόχρεοι ςτθν υποβολι τθσ ωσ άνω Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ είναι:
 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.
 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε.
 Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε.
 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, θ Υπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να υπογράφεται
από όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και επί πλζον να αναφζρει ότι από κοινοφ τα μζλθ
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τθσ Ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ευκφνονται ζκαςτοσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Γ)Το παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφ’ όςον ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο
διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του.
Δ) Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν με τθ προςφορά τουσ υποχρεωτικά (με ποινι
αποκλειςμοφ) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 72 παρ. 4 Ν.4412/2016 , φψουσ 2%επί τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ χωρίσ
ΦΡΑ ιτοι το ποςό των χιλίων διακοςίων Ευρϊ (1.200,00 €), θ οποίαπρζπει να ζχει
ιςχφ ζνα (1) μιναμετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ
προκιρυξθ.
Αν θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ δεν είναι διατυπωμζνθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα, πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ
Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του Ν..4412/2016.
Ε)Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα V, επικυρωμζνα από δικθγόρο, ι ευκρινι αντίγραφα αυτϊν, όπωσ το ΦΕΚ
ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.),
αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του
(για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). Στοιχεία και ζγγραφα από τα
οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το
νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει
ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε
άλλου νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα
παραπάνω ζγγραφα και δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, εκτόσ από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ οι οποίεσ υποβάλλονται ενιαία για όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.
2.4. Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, οφείλει να αποδείξει ότι διακζτει
καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του και τθν
εκτζλεςθ του Ζργου. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ των ανωτζρω προχποκζςεων
απαιτείται:
Α) Θ εγγραφι του ςε οικείο επαγγελματικό μθτρϊο.
Β)
Ραρουςίαςθ των παρακάτω χαρακτθριςτικϊν *προφίλ+ του υποψιφιου
Αναδόχου:
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-

επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ

-

τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ

-

προϊόντα και υπθρεςίεσ

-

μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί

με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ, οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανωτζρω ελάχιςτθ
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ.
Γ)
Κατάλογο των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ, ςτον οποίο να φαίνεται ότι ζχει με επιτυχία υλοποιιςει δφο *2+ τουλάχιςτον
ζργαεντόσ τθσ τελευταίασ 5ετίασ πριν το παρόν ζργο,ςτα οποία να ζχει γίνει χριςθ των
τεχνολογιϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι.1. Στον πίνακα που κα παρατεκεί πρζπει
να περιλαμβάνεται περιγραφι ζργου, φορζασ, χρονικό διάςτθμα (θμερομθνία ζναρξθσ τζλουσ), ρόλοσ, υπεφκυνοσ για πλθροφορίεσ, τθλζφωνο υπευκφνου, email υπευκφνου).
Επίςθσ, τα ζργα αυτά κα πρζπει να είναι αντίςτοιχθσ κλίμακασ, πολυπλοκότθτασ και
αρχιτεκτονικισ (περιβάλλον internet, πολλαπλοί ρόλοι χρθςτϊν, επιπζδων αςφαλείασ και
πρόςβαςθσ).

Με τον κατάλογο ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικϊσ και ζγγραφα (ςε πρωτότυπο ι
νομίμωσ κεωρθμζνα) από τα οποία να αποδεικνφεται θ εκτζλεςθ/ςυμμετοχι και θ
επιτυχισ ολοκλιρωςθ αυτϊν των 2 αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο ζργο
(πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ, βεβαίωςθ περαίωςθσ εργαςιϊν, βεβαίωςθ
εργοδότθ κ.λ.π.)
Δ)
Σφντομα Βιογραφικά ςθμειϊματα του Υπεφκυνου Ζργου, του Υπεφκυνου
Υλοποίθςθσ και των ςτελεχϊν που κα αποτελζςουν τθν Ομάδα Εργου του υποψθφίου
Αναδόχου, βάςει του Yποδείγματοσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ.2 τθσ παροφςασ, από τα
οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ,
θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία κάκε μζλουσ, ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ που αναλαμβάνει, όπωσ προκφπτει από το ρόλο που προτείνεται να
ςυμμετζχει ςτθν ομάδα Ζργου.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει πιςτοποιθμζνο προςωπικό που να διακζτει
τα εξισ πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι του λογιςμικοφ υποδομϊν:


Κατ'ελάχιςτο OCA, Oracle WebLogic Server 11g System Administrator


Oracle Application Development Framework 11g Certified Implementation
Specialist


Κατ'ελάχιςτο OCA, Oracle PL/SQL Developer


Κατ'ελάχιςτο OCP, Oracle Database 10g ι 11g ι 12c Administrator Certified
Professional


OCA, JavaSE 7 Programmer

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ Ρροςϊπων, τα
απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να
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υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ /
Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, ενϊ οι ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ να καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ.
2.5.Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ
οφείλει να κατακζςει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, με
βεβαίωςθ παραλαβισ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των κάτωκι δικαιολογθτικϊν:
1.
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για κάποια από
τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε, Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2.
Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν οποία να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ι
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ –
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ.
3.
Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του υποψθφίου Αναδόχου από τθν
οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ φορείσ κφριασ και επικουρικισ Αςφάλιςθσ
ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ
–μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ.
4.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ και δεν τελεί ςε
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.
5.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι
άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι
δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των
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ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόςωπα).
6.
Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου με το οποίο
να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ.
7.
Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα
μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ ενόσ ι περιςςότερων από
τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
i.
Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ι, όπου ενδείκνυται, πιςτοποιθτικό
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων.
ii.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν
περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
iii.
Διλωςθ επί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και κατά περίπτωςθ
του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατϋ ανϊτατο όριο,
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθ των
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο
εργαςιϊν.
Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι δεν
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από
ζνορκθ διλωςθ του προςφζροντα που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. Για όςουσ ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από το νόμο
ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ,
βεβαιουμζνου του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προςφζρων.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1.Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν
Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ και
κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα
όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.
Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει τα κάτωκι:

Σφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» ο
οποίοσ περιζχει, ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο, τα ζγγραφα
τωνπαραγράφων 2.3 και 2.4.

Σφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ Β’ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ο οποίοσ
περιζχει, ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο, τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ του διαγωνιηομζνου, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο
3 παρ. 3.1.1τθσ παροφςασ.

Σφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ Γ’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ο οποίοσ
περιζχει, ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο, τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ
Ρροςφοράσ του διαγωνιηομζνου, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο
3 παρ. 3.1.2τθσ παροφςασ.
Ειδικά θ τεχνικι προςφορά κα υποβλθκεί επιπλζον και ςε ζνα (1) μθ επανεγγράψιμο
μαγνθτικό μζςο (DVD ι CD-ROM) το οποίο κα εμπεριζχεται ςτον Υποφάκελο Β’.
Για τθν διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ, εντόσ κάκε επιμζρουσ υποφακζλου πρζπει να
επιςυνάπτεται κατάλογοσ περιεχομζνων εγγράφων, με αναφορά κάκε εγγράφου
ςφμφωνα με τθν περιγραφι και ςειρά (διάταξθ) τθσ Ρροκιρυξθσ.
Επί του πρωτοτφπου και ςε κάκε ςελίδα του, κα αναγράφεται θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ»
και αυτό κα είναι επικρατζςτερο του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ
τουσ.
Κάκε ςελίδα του «ΡΩΤΟΤΥΡΟΥ» κα πρζπει να είναι:

μονογεγραμμζνθ από τον διαγωνιηόμενο (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν προςφορά ι τον κοινό εκπρόςωπό τουσ), και

αρικμθμζνθ ςε ςυνεχι αρίκμθςθ (ανά υποφάκελο).Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ
των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξθ τουσ θ τάξθ και θ ςειρά των όρων τθσ
προκιρυξθσ.Ο κυρίωσ φάκελοσ αλλά και όλοι οι επιμζρουσ Υποφάκελοι των
Ρροςφορϊν πρζπει να είναι κλειςτοί και απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τθ
διεφκυνςθ του διαγωνιηομζνου (Οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ΤΚ, τθλζφωνα, fax, Ε-mail),
κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ-επζκταςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αδειϊν και ψθφιακισ ταυτότθτασ κτθρίου
Ρροσ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
………………………………Ακινα
Επωνυμία Διαγωνιηομζνου :
Στοιχεία Εκπροςϊπου:
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και αρικμοφ
τθλεομοιοτυπίασ):
Να μην ανοιχιεί παρά μόνο από την Επιτροπθ Διενέργειασ Διαγωνιςμών
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Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι
δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Σε περίπτωςθ που τα ηθτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ, τότε αυτά
ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ
«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Οι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθν ζχουν ξζςματα,
ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Αν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε
διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον
διαγωνιηόμενο, θ δε Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να
κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να τθν μονογράψει.
Οι διαγωνιηόμενοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ
τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ.
Σθμειϊνεται ότι τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δεν βακμολογοφνται αλλά
ελζγχεται απλϊσ θ ςυνδρομι των προχποκζςεων ςτο πρόςωπο του
διαγωνιηομζνου προκειμζνου αυτόσ να επιλεγεί (ζλεγχοσ pass/fail). Σε περίπτωςθ
μθ ςυνδρομισ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ, ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από
τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, θ ςυνδρομι
των κριτθρίων χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, επαγγελματικισ επάρκειασ και
τεχνικισ ικανότθτασ μπορεί να καλφπτεται ςωρευτικά από τα μζλθ τθσ.
3.1.1. Ρεριεχόμενο Υποφακζλου Βϋ: «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»
Στθν ενότθτα αυτι, ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του
πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν του αντικειμζνου τθσ προκιρυξθσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα Ι και τθν περιγραφι των προςφερόμενων προϊόντων.Επίςθσ θ οικονομικι
προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παροφςασ ενότθτασ και με
τθν υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ των Ρινάκων που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα II.
3.1.2. Ρεριεχόμενο Υποφακζλου Γϋ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»
Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παροφςασ
ενότθτασ και με τθν υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ των Ρινάκων που παρατίκενται ςτο
Ραράρτθμα III. Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων δεν μπορεί επί ποινι
αποκλειςμοφ να είναι ανϊτερθ του προχπολογιςμοφ τθσ προκιρυξθσ. Ωσ οικονομικι
Ρροςφορά νοείται το τελικό ςφνολο του Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ που
περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III.
Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα ςυνδζεται με τθν παραλαβι του Τελικοφ Ραραδοτζου
από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςε τελικι μορφι.
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Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
3.2. Ιςχφσ Ρροςφορϊν
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για δϊδεκα (12)
μινεσαπό τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει
μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατείνεται εγγράφωσ, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για διάςτθμα επιπλζον
εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. Μετά τθ λιξθ τθσ παράταςθσ αυτισ, τα αποτελζςματα
του διαγωνιςμοφ ματαιϊνονται.
Αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, τότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφ’ όςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του
ανωτζρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
3.3. Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και, ςε περίπτωςθ
υποβολισ τουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Θ Ρροςφορά προαιρετικϊν υπθρεςιϊν ι προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτθτα
για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα
διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και
κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί Ρροςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι
υπθρεςιϊν.
3.4. Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε προςφερόμενο είδοσ κα
εκφράηονται ςε Ευρϊ (€). Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε
ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι
Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν
παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, εκτόσ ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα
διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ
ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
4.1. Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν
Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων Δθμόςιων
Διαγωνιςμϊν προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν, δθμόςια, ςτα γραφεία
του ΤΕΕ ςτθν Ακινα, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παράγραφο
1.5 τθσ παροφςασ, οπότε δφνανται να παρίςτανται όςοι υπζβαλαν εμπρόκεςμα
προςφορά ςτο διαγωνιςμό, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε δια των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία
για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
Ανοίγεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ο ενιαίοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ και
αποςφραγίηεται ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και μονογράφονται όλα τα
πρωτότυπα ςτοιχεία που περιζχει κατά φφλλο. Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηεται ο
φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και μονογράφονται όλα τα ζγγραφά που περιζχει
επίςθσ κατά φφλλο.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, εκτιμά
αν είναι δυνατόν να προχωριςει ςτθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των φακζλων και
τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι οι φάκελοι οικονομικισ προςφοράσ, αποςφραγίηονται,
μονογράφονται από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά
φφλλο. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ
διαδικαςία αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των
τιμϊν που προςφζρκθκαν. ςχετικά με τθν αποδοχι ι μθ των προςφορϊν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, εάν οι οικονομικζσ προςφορζσ φαίνονται
αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το προσ ανάκεςθ αντικείμενο, να ηθτιςει γραπτϊσ
διευκρινίςεισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 του Ν. 4412/2016,
οι δε υποψιφιοι υποχρεοφνται να τισ παρζχουν.
Θ Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια κα προχωριςει ςτθ ςφνταξθ ενιαίου πρακτικοφ για τθν
αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και των
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οικονομικϊν προςφορϊν, με κατάταξθ αυτϊν (οικονομικϊν προςφορϊν) κατά
φκίνουςα ςειρά, το οποίο υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ *ΔΕ/ΤΕΕ+, το οποίο και αποφαίνεται ςχετικϊσ. Θ ωσ άνω απόφαςθ
τθσ Δ.Ε του ΤΕΕ κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και κατ’ αυτισ
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του N.4412/2016.
4.2. Κατακφρωςθ Αποτελεςμάτων Διαγωνιςμοφ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ καλείται
να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ, που κακορίηονται ςτθν παράγραφοπαρ. 2.5 τθσ παροφςασ,
προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι. Τα δικαιολογθτικά
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν
Επιτροπι.
Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων Δθμόςιων
Διαγωνιςμϊν προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ, θ οποία γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
1.Θ Επιτροπι, κατά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, αποςφραγίηει το φάκελο
των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, μονογράφει όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του
κατά φφλλο.
Στθ διαδικαςία αυτι καλοφνται και δφνανται να παρίςτανται όςοι ζχουν υποβάλλει
παραδεκτι Οικονομικι Ρροςφορά, οι οποίοι και λαμβάνουν γνϊςθ των
δικαιολογθτικϊν που προςκομίςκθκαν από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςφμφωνα με το
παράγραφο 2.5 τθσ παροφςασ.
2. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι αποφαίνεται για τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα του
ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν, ςυντάςςει Ρρακτικό και υποβάλλει τθν ειςιγθςι τθσ
ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *ΔΕ/ΤΕΕ+, το οποίο και αποφαίνεται
ςχετικά.
3. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον δεν
κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
1.
άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και
δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
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2.
κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον
ο τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσπαράγραφου 2.5 ,
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Με τθν ίδια πρόςκλθςθσ τθσ για τθν κατάκεςθ των επικαιροποιθμζνων
δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.5 , θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον Ανάδοχο ςτον
οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να κατακζςει τθν εγγυθτικι επιςτολι τθσ
παραγράφου5.1 τθσ παροφςασ.
4.3. Απόρριψθ Ρροςφορϊν
Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ των
Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από
το ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν
οποία προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του
Υποψθφίου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.
4.4. Ενςτάςεισ
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αςκιςουν ενςτάςεισ για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ςυμμετζχοντα.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ
ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ
εκατό (1%)επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
4.5. Δικαίωμα Ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ
Θ Δ.Ε του ΤΕΕ με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 106 του Ν.4412/2016.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται ότι κα προχωριςει ςε ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ
ςτθν εξαιρετικι περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχκεί και για
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λόγουσ που ανάγονται είτε ςτο ςυμφζρον του ΤΕΕ, είτε τθσ παροφςασ ανάκεςθσ, είτε
ςτθν επίτευξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, που
κα υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ, τουσ ακριβείσ λόγουσ τθσ ματαίωςθσ του
διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν
δικαίωμα αποηθμίωςθσ και παραιτοφνται από οποιαδιποτε αξίωςθ ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ανεξάρτθτα από το λόγο ματαίωςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1. Κατάρτιςθ & Υπογραφι Σφμβαςθσ - Εγγυιςεισ
Θ Σφμβαςθ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα καταρτιςτεί ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα
Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και
δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει
μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ
Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ςχζδιο τθσ οποίασ
επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIτθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, προςκομίηοντασ
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων αυτισ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%)επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, θ ιςχφσ τθσ ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 4 μινεσ μετά τθ
λιξθ τθσ Σφμβαςθσ και, αν δεν είναι διατυπωμζνθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, πρζπει να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ.
Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου και τθν εκκακάριςθ των τυχόν
εκατζρωκεν απαιτιςεων.
Σε περίπτωςθ που, ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ, δε προςζλκει μζςα ςτθν
παραπάνω προκεςμία των είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν να υπογράψει τθ
ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.Αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται
Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των
ςυμβαλλόμενων μερϊν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ
κεςμικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων.
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5.2. Τρόποσ Ρλθρωμισ - Κρατιςεισ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου δφναται να γίνει τμθματικά, ανάλογα
με τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου και τθν υποβολι των παραδοτζων αυτοφ. Θ
καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται με επιταγι εκδόςεωσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και
μετά τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ, βεβαίωςθσ
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και των τυχόν άλλων νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ικελε ηθτθκεί
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ βάςει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013) όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, κακϊσ και ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, επιβαρφνςεισ και λοιποφσ φόρουσ κλπ όπωσ
αυτά ιςχφουν κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ και θ αποπλθρωμι του ζργου κα
πραγματοποιείται μόνο μετά τον ζλεγχο, τθν πιςτοποίθςθ και παραλαβι του
αντίςτοιχου παραδοτζου και τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για ζγκριςθ
πλθρωμισ. Θ αποπλθρωμι του ζργου προχποκζτει τθν ζκδοςθ πρωτοκόλλου
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του παραδοτζου και τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ τθσ
ΔΕ/ΤΕΕ για ζγκριςθ πλθρωμισ όλων των τυχόν ενδιάμεςων παραδοτζων.
5.3. Προι Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ – Ροινικζσ ιτρεσ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τθν
Τεχνικι του Ρροςφορά και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ παράδοςθ και θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία
αποτελείται από υπαλλιλουσ του ΤΕΕ ελζγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχοσ
εκτελεί τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ
προβαίνει εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και υποδείξεισ προσ αυτόν. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςυςτάςεισ και υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ
εντόσ προκεςμίασ 5 εργαςίμων θμερϊν άλλωσ εντόσ άλλθσ προκεςμίασ που τάςςεται
με τθν ζγγραφθ ςφςταςθ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου εκδίδει για το ςκοπό
αυτό Ρρωτόκολλο Μερικισ Ραραλαβισ *για τα ενδιάμεςα παραδοτζα+ και
Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ, μετά τθ λιξθ του ζργου.
Σε περίπτωςθ που, με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ
θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι
ριτρα,τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα
κακυςτζρθςθσ ποςοςτό 0,5% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ προμικειασ άνευ
Φ.Ρ.Α. και μζχρι ποςοςτοφ 1% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ προμικειασ άνευ
Φ.Ρ.Α. που κακυςτερεί, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι
Ρροςφορά του Αναδόχου.
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Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ, θ
Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε
καταπίπτει ςε βάροσ του θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. Στθν περίπτωςθ
αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από αυτόν τθν καταβολι
αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, υποςτεί και δφναται να
ανακζςει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςτον αμζςωσ επόμενο μειοδότθ ι να
προκθρφξει άλλο διαγωνιςμό.
Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα
επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα παρακρατοφνται από τθν
επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν
από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ.
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ
τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον.
5.4. Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει
ετοιμότθτα και να μεριμνά για τθ ςυνζπεια και ςυνζχεια του ζργου, ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτά του και να επιτευχκεί θ
ολοκλιρωςθ του ζργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα:
i.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ
του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
ii.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το
ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
iii. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ
Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα
Αρχι, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ
οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ.
iv. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν
ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι
δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
v.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που
αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ
Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί
κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ
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λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι
των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
vi. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται ελζγχουσ από τα
αρμόδια εκνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
vii. O Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 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.
5.5. Εκχϊρθςθ – Υπεργολαβίεσ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε τρίτο, οφτε να ανακζτει
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να
υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προβεί ςε τζτοια ενζργεια, χωρίσ τθ ςχετικι ζγγραφθ
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
5.6. Εμπιςτευτικότθτα – Εχεμφκεια
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ
κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε
γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
του.
Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του
Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία
που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι
πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά
φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ
εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ
Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ,
διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα
μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.
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5.7. Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ
ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά, που μπορεί να προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ι του Αναδόχου του διαγωνιςμοφ είτε
κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
Σφμβαςθσ, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων και
ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελλθνικό και το Δίκαιο τθσ Ε.Ε.
5.8. Ραραρτιματα
Τα Ραραρτιματα που ακολουκοφν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ και είναι:
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΖΓΟΥ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ IV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ V. ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ

Ο Ρρόεδροσ

Γιϊργοσ Ν. Σταςινόσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥΕΓΟΥ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 48220000-6 και ςυμπλθρωματικοφ CPV
48611000-4
Ι.1

Γενικά ςτοιχεία

Σκοπόσ του ζργου είναι θ ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ αδειϊν και ψθφιακισ ταυτότθτασ κτθρίου και ςυγκεκριμζνα τα
υποςυςτιματα:


Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων από Υπεφκυνουσ Μθχανικοφσ



Σφςτθμα Εποπτείασ για Ελζγχουςεσ Αρχζσ



Σφςτθμα Ελζγχου για Ελεγκτζσ Μθχανικοφσ


Σφςτθμα Εποπτείασ και Ελζγχου Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ με χριςθ Γεωγραφικϊν
Δεδομζνων


Σφςτθμα Εποπτείασ από Ιδιοκτιτεσ - Συμβολαιογράφουσ κλπ


Σφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (Business Intelligence) για τθν
Ραρακολοφκθςθ των Δεικτϊν Δόμθςθσ και τθν Υποβοικθςθ ςτθ Λιψθ Αποφάςεων


Σφςτθμα Αντιγράφων Αςφαλείασ Ρραγματικοφ Χρόνου

Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ-επζκταςθσ περιλαμβάνουν τροποποιιςεισ ςτθ
λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθν υπθρεςίασ του ΤΕΕ
όπωσ αυτζσ κα προκφπτουν από τθν κανονικι λειτουργία ι τισ απαιτιςεισ τθσ
πολιτείασ λόγω τροποποιιςεων του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει τα ανωτζρω
ςυςτιματα. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω τομείσ επζκταςθσ ι
τροποποιιςεων.

Θα ενςωματϊςει νζουσ, πρόςκετουσ τφπουσ αδειϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του ΤΕΕ.

Θα αναπτφξει ενςωματωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ των δαπανϊν ζκδοςθσ των
οικοδομικϊν αδειϊν με αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων εξυπθρζτθςθσ που παρζχονται
από το διατραπεηικό ςφςτθμα ΔΙΑΣ

Θα υποςτθρίξει με προςαρμογι των ςυςτθμάτων για τθν ίδρυςθ νζων
Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ ι αλλαγϊν ςτισ διοικθτικζσ υποδομζσ.

Θα υποςτθρίξει με προςαρμογι των ςυςτθμάτων για τθν ειςαγωγι νζων
διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν ςε αντιςτοιχία με τθν ζκδοςθ αδειϊν δόμθςθσ

Θα ενςωματϊνει γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ που κα ζχει διακζςιμεσ θ
πολιτεία και οι οποίεσ κα διευκολφνουν τον ζλεγχο των αιτιςεων για ζκδοςθ Αδειϊν.
Ενδεικτικά αναφζρονται ψθφιακοί χάρτεσ με ρυμοτομικζσ γραμμζσ, όρουσ δόμθςθσ
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και χριςεων γθσ, γραμμζσ αιγιαλοφ, ψθφιακοφσ δαςικοφσ χάρτεσ, αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ, ειδικά προςτατευόμενεσ περιβαλλοντικζσ περιοχζσ.

Θα ενςωματϊνει ηθτοφμενα από τρίτεσ υπθρεςίεσ δικαιολογθτικά όταν αυτά
είναι θλεκτρονικά διακζςιμα ι κα υλοποιεί υποςυςτιματα μζςω των οποίων αυτζσ οι
υπθρεςίεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ζκδοςθσ αδειϊν για να τα
υποβάλλουν απευκείασ.


Τροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν

Ι.2.

Αντικείμενο του ζργου:

Γενικι Ρεριγραφι του ζργου.
Ι.2.1. Υποδομζσ Υπαρχόντων Συςτθμάτων
Το υπάρχον λογιςμικό είναι εγκατεςτθμζνο ςε ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν και
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ με τα παρακάτω
χαρακτθριςτικά.


RDBMS - Oracle 12c R2 Enterprise Edition- RAC



Oracle Identity Manager (LDAP, SSO) 11.1.2



Oracle Weblogic 11.1.1.7



Oracle BI 11.1.1.7



Oracle SOA Suite 11.1.1.7


Θ εφαρμογι ζχει αναπτυχκεί ςε Oracle Jdeveloper 11.1.1.7 με χριςθ ADF και
χριςθ του Oracle Service Bus. Θ εφαρμογι πρζπει να είναι SSO enabled (ο χριςτθσ
κάνει μια φορά επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ για όλεσ τισ εφαρμογζσ του ΤΕΕ).
Υποςυςτιματα που εκτελοφνται ςτθν βάςθ δεδομζνων ζχουν υλοποιθκεί ςε PL/SQL.

Πλοι οι ρόλοι των χρθςτϊν (υπαρχόντων και τυχόν νζων) κα είναι
ενςωματωμζνοι ςτον Oracle Identity Manager και κα διεπιδροφν με τθν εφαρμογι
άμεςα περιορίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και ενζργειεσ του λογιςμικοφ
αντίςτοιχα. Θ υπάρχουςα υποδομι παρζχει πρόςβαςθ ςε περίπου 75.000
δικαιοφχουσ.

Ο ςχεδιαςμόσ του περιοριςμοφ πρόςβαςθσ κα γίνεται ςε κεντρικό επίπεδο
ενεργοποιϊντασ αποτελεςματικά τθν δυνατότθτα Virtual Private Database (VPD) που
παρζχεται από το RDBMS.

Θ εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν αξιοποιεί τθν ανωτζρω υποδομι υψθλισ
διακεςιμότθτασ ζτςι ϊςτε απϊλεια μεμονωμζνου node να μθν επθρεάηει τθν
διακεςιμότθτα τθσ εφαρμογισ ςτουσ χριςτεσ.

Ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν περζχει τθν δυνατότθτα υψθλισ κλιμάκωςθσ ςε
περίπτωςθ πολλϊν ταυτόχρονα χρθςτϊν (connection pooling, passivation- activation
Application Server sessions)
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Στα ςχιματα που ακολουκοφν δίνεται θ λογικι και θ φυςικι διάταξθ των
ςυςτθμάτων.

Non Clustered

Developer

Clustered

Web Tier
11.1.1.7

Enterprise
Manager
12c
+
SOA Management
Pack

Virtual
Machine
Manager

FMW
Administration
Servers

Apps WL Domain
Security WL Domain

Identity
Management
11.1.2

WebCenter
Portal/UCM
11.1.1.7
Service Repository WL Domain

Enterprise
Repository
11.1.1.7

BI WL Domain

BI
11.1.1.7

Jdeveloper
11.1.1.7

SOA
BPM/ESB/BAM
11.1.1.1.7

Oracle RAC
12c
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Ι.2.2. Διαδικαςία ανάκεςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ – επεκτάςεων
των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
Το ΤΕΕ ανά 2 μινεσ κα εκδίδει δελτίο επικυμθτϊν τροποιιςεων ι επεκτάςεων των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων το οποίο κα ανακοινϊνει ςτον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ ςε
διάςτθμα 10 εργαςίμων θμερϊν κα παρουςιάηει ςτο ΤΕΕ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ
και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εφαρμογϊν. Το ΤΕΕ ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ
πρζπει να εγκρίνει τισ προδιαγραφζσ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δεν κα
ξεπερνά τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που οι τροποιιςεισ είναι
εκτεταμζνεσ και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΤΕΕ μπορεί να γίνει υπζρβαςθ του
χρόνου υλοποίθςθσ και μζχρι 60 εργάςιμεσ θμζρεσ. Θ υλοποίθςθ των εφαρμογϊν κα
γίνεται ςε παράλλθλα ςυςτιματα που κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ τα οποία κα
ζχουν πλιρθ λειτουργικότθτα (εκτόσ από τθν κλιμάκωςθ πολλϊν ταυτόχρονων
χρθςτϊν). Το ΤΕΕ κα καλείται εγγράφωσ να ελζγχει τθν υλοποίθςθ και να διατυπϊνει
τυχόν παρατθριςεισ ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ.
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Οι παρατθριςεισ κα ενςωματϊνονται από τον ανάδοχο ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ. Μαηί
με τισ εφαρμογζσ ο ανάδοχοσ πρζπει να παρουςιάςει ςχζδιο και κϊδικά (scripts)
αντικατάςταςθσ των εφαρμογϊν και δεδομζνων ςτα παραγωγικά ςυςτιματα με
εκτίμθςθ τυχόν χρόνου που κα απαιτθκεί να μθν λειτουργοφν οι υπθρεςίεσ. Σε
περιπτϊςεισ που απαιτείται παφςθ των υπθρεςιϊν μεγαλφτερθ από 2 ϊρεσ θ
εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων κα γίνεται ςε μι εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Σχθματικά θ ανωτζρω διαδικαςία δίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα.

Ζκδοςθ δελτίου
επικυμθτϊν
τροποιιςεων επεκτάςεων από το ΤΕΕ
Ραρουςίαςθ από τον
ανάδοχο μελζτθσ
υλοποίθςθσ

Ζγκριςθ από
το ΤΕΕ

Υλοποίθςθ από τον
ανάδοχο

ΖλεγχοσΖγκριςθ από το
ΤΕΕ

Εφαρμογι ςτα παραγωγικά
ςυςτιματα
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Ι.2.3. Τομείσ επζκταςθσ ι τροποποιιςεων.
Οι παρακάτω αναμενόμενοι τομείσ επεκτάςεων και τροποποιιςεων είναι ενδεικτικοί
και το ΤΕΕ ανάλογα με τισ προτεραιότθτεσ μπορεί να τισ τροποποιιςει.

Θα ενςωματϊςει νζουσ, πρόςκετουσ τφπουσ αδειϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του ΤΕΕ.

Θα αναπτφξει ενςωματωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ των δαπανϊν ζκδοςθσ των
οικοδομικϊν αδειϊν με αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων εξυπθρζτθςθσ που παρζχονται
από το διατραπεηικό ςφςτθμα ΔΙΑΣ

Θα υποςτθρίξει με προςαρμογι των ςυςτθμάτων για τθν ίδρυςθ νζων
Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ ι αλλαγϊν ςτισ διοικθτικζσ υποδομζσ.

Θα υποςτθρίξει με προςαρμογι των ςυςτθμάτων για τθν ειςαγωγι νζων
διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν ςε αντιςτοιχία με τθν ζκδοςθ αδειϊν δόμθςθσ

Θα ενςωματϊνει γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ που κα ζχει διακζςιμεσ θ
πολιτεία και οι οποίεσ κα διευκολφνουν τον ζλεγχο των αιτιςεων για ζκδοςθ Αδειϊν.
Ενδεικτικά αναφζρονται ψθφιακοί χάρτεσ με ρυμοτομικζσ γραμμζσ, όρουσ δόμθςθσ
και χριςεων γθσ, γραμμζσ αιγιαλοφ, ψθφιακοφσ δαςικοφσ χάρτεσ, αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ, ειδικά προςτατευόμενεσ περιβαλλοντικζσ περιοχζσ.

Θα ενςωματϊνει ηθτοφμενα από τρίτεσ υπθρεςίεσ δικαιολογθτικά όταν αυτά
είναι θλεκτρονικά διακζςιμα ι κα υλοποιεί υποςυςτιματα μζςω των οποίων αυτζσ οι
υπθρεςίεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ζκδοςθσ αδειϊν για να τα
υποβάλλουν απευκείασ.


Τροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν

Ι.2.4. Αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν
Οι τροποποιιςεισ ι οι επεκτάςεισ των υπαρχόντων εφαρμογϊν πρζπει να βαςίηονται
ςτισ υποδομζσ τθσ παραγράφου Ι.2.1 και να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που παρζχει
το περιβάλλον ανάπτυξθσ ζτςι ϊςτε θ διεπαφι των εφαρμογϊν να είναι φιλικι προσ
τουσ τελικοφσ χριςτεσ.
Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ςε άμεςθ επαφι με το ςφςτθμα διαχείριςθσ
χρθςτϊν (IdentityManager) και να εφαρμόηει άμεςα τθν πολιτικι πρόςβαςθσ ςε
δεδομζνα και εφαρμογζσ.
Θ ανάπτυξθ κα πρζπει να βαςίηεται ςε επαναχρθςιμοποιιςιμα τμιματα (Modules)
ςφμφωνα με τθν παρεχόμενθ δυνατότθτα των υποδομϊν.
Σε περιπτϊςεισ που το ΤΕΕ αποφαςίςει να αναβακμίςει τισ υποδομζσ ςε νζωτερεσ
εκδόςεισ οι νζεσ τροποιιςεισ και οι επεκτάςεισ να γίνονται ςτισ νεϊτερεσ υποδομζσ
(δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ θ εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων των
υποδομϊν).
Θ ανάπτυξθ πρζπει να ακολουκεί τουσ κανόνεσ καλισ πρακτικισ που είναι διεκνϊσ
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αναγνωριςμζνοι από τον καταςκευαςτι των υποδομϊν και να περιορίηεται ςτο
ελάχιςτο δυνατό θ ςυγγραφι κϊδικα για διαδικαςίεσ που υποςτθρίηονται από τον
καταςκευαςτι
I.3.

Διάρκεια

Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε 6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που κα
ςυναφκεί.
Ι.4. Ραραλαβι-Ρλθρωμζσ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι – πιςτοποίθςθ των παραδοτζων του αναδόχου κα γίνεται από τθν
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, που κα ςυγκροτθκεί με Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του ΤΕΕ.
Θ εγκατάςταςθ των παραδοτζων κα γίνεται ςε δοκιμαςτικό ςφςτθμα το οποίο κα
προςομοιϊνει τθν απαιτοφμενθ αρχιτεκτονικι. Εφόςον το παραδοτζο κεωρθκεί
ικανοποιθτικό κα ενςωματϊνεται ςτα παραγωγικά ςυςτιματα.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ, ζργο
τθσ οποίασ είναι να παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ
αντικειμζνου, να προβαίνει ςτθν προςωρινι και οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι)
παραλαβι των παραδοτζων που κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, να διατυπϊνει
παρατθριςεισ επί των παραδοτζων του εφ’ όςον απαιτείται, και να επιβλζπει για τθν
ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων αυτϊν.
Θ Επιτροπι, προκειμζνου να παραλάβει τα παραδοτζα, εξετάηει το εμπρόκεςμο τθσ
υποβολισ τουσ, κακϊσ και τθ ςυνζπεια, τθ ςυνάφεια, τθν πλθρότθτα και τθ ςαφινειά
τουσ ςε ςχζςθ με αντικείμενο και τα παραδοτζα που περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ, διαβιβάηει εντόσ δεκαπζντε
(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ εγγράφωσ (email ι fax)
τισ παρατθριςεισ τθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ παρατθριςεισ
τθσ Επιτροπισ και εντόσ δζκα (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι των
παρατθριςεων να επανυποβάλει τα παραδοτζα καταλλιλωσ διορκωμζνα και
ςυμπλθρωμζνα. Θ διαδικαςία τθσ επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι
δφο (2) φορζσ.
Θ μθ γνωςτοποίθςθ παρατθριςεων από τθν Επιτροπι προσ το ςυμβαλλόμενο εντόσ
τθσ παραπάνω προκεςμίασ των δζκα (5) εργάςιμων θμερϊν, ςυνεπάγεται και
αποδοχι των παραδοτζων.
Θ Επιτροπι, εφόςον διαπιςτϊςει (α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των παραδοτζων και
(β) τθ ςφμφωνα με τθν παροφςα, ολοκλιρωςι τουσ και αφοφ ελζγξει και αναφζρει
ρθτά το εκτελεςκζν ζργο, τθν πραγματοποίθςθ των τυχόν διορκϊςεων ι
ςυμπλθρϊςεων που απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που
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διαπιςτϊκθκαν κατά τθν παραλαβι των παραδοτζων και του ζργου, ςυντάςςει
Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ για τισ εργαςίεσ κάκε διμινου.
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ανά 2 μινεσ ςε ιςόποςεσ δόςεισ, μετά τθν
πιςτοποίθςθ τθσ παραλαβισ του ζργου του από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ΤΕΕ και τθν ζκδοςθ Απόφαςθ για τθν ζγκριςθ
καταβολισ από τθ Διοικοφςα Επιτροπι του ΤΕΕ.
I.5. Ρλαίςιο Συνεργαςίασ
Ο ανάδοχοσ ςε διάςτθμα 10 εργαςίμων θμερϊν, από τθν ζγγραφι κατάκεςθ από το
ΤΕΕ των επικυμθτϊν μεταβολϊν, κα παρουςιάηει ςτο ΤΕΕ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ
και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εφαρμογϊν Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
δεν κα ξεπερνά τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ζγκριςθ από το ΤΕΕ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που οι τροποποιιςεισ είναι εκτεταμζνεσ
και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΤΕΕ μπορεί να γίνει υπζρβαςθ του χρόνου
υλοποίθςθσ και μζχρι 60 εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με το προςωπικό του ΤΕΕ προκειμζνου να του
παρζχεται πρόςβαςθ και πλθροφόρθςθ ςτα υπάρχοντα ςυςτιματα του ΤΕΕ ζχοντασ
πλιρωσ αποδεχτεί τουσ όρουσ εμπιςτευτικότθτασ που αναφζρονται ςε επόμενο
άρκρο. Τα ςυςτιματα κα παραδοκοφν ςε λειτουργία ςτα παραγωγικά ςυςτιματα του
ΤΕΕ. Ταυτόχρονα ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει τον πθγαίο κϊδικα αναλυτικά
ςχολιαςμζνο, διαγράμματα ροισ και δομισ δεδομζνων. Το ΤΕΕ κα ζχει πλιρθ
πνευματικά δικαιϊματα χριςθσ, μεταβολισ ι διάκεςθσ του λογιςμικοφ που κα
παραδοκεί.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Α/Α
1

ΡΕΙΓΑΦΘ
Ενςωμάτωςθ νζων, πρόςκετων τφπων αδειϊν,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΤΕΕ.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ

ΝΑΙ

Θα προβλζπεται αντίςτοιχθ δομι δεδομζνων και
ανάπτυξθ λογιςμικοφ ζτςι ϊςτε οι νζοι τφπποι
αδειϊν να παρζχονται προσ επιλογι ςτουσ χριςτεσ,
να ελζγχονται ςφμφωνα με τθν νομοκεςία τα
απαιτοφμενα
απαραίτθτα
και
προαιρετικά
δικαιολογθτικά, θ λογικι πλθρότθτα του
υποβαλλόμενου φακζλου και θ απαιτοφμενθ ροι
εργαςίασ και εγκρίςεων.
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2

Ανάπτυξθ
ενςωματωμζνου
ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ
των
δαπανϊν ζκδοςθσ
των
οικοδομικϊν αδειϊν με αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων εξυπθρζτθςθσ που παρζχονται από
το διατραπεηικό ςφςτθμα ΔΙΑΣ

ΝΑΙ

Οι απαιτοφμενεσ ειςφορζσ για τθν ζκδοςθ
οικοδομικϊν αδειϊν κα κωδικοποιθκοφν, κα
ενςωματωκεί θ ζκδοςθ κωδικϊν πλθρωμισ του
διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ ΔΙΑΣ, θ πιςτοποίθςθ των
πλθρωμϊν και ο ζλεγχόσ τουσ προκειμζνου να
εκδοκεί θ διοικθτικι πράξθ
3

Υποςτιριξθ με προςαρμογι των ςυςτθμάτων για
τθν ίδρυςθ νζων Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ ι αλλαγϊν
ςτισ διοικθτικζσ υποδομζσ.

ΝΑΙ

Θα προβλζπεται θ αλλαγι τθσ διάρκρωςθσ των
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν διοικθτικι διαίρεςθ τθσ
χϊρασ και το οργανωτικό ςχιμα για τον ζλεγχο του
δομθμζνου περιβάλλοντοσ που κα επιλζγει θ
πολιτεία. Θ διοικθτικι δομι κα βαςίηεται ςε
προςωπικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και επίπεδα
πρόςβαςθσ
ανάγνωςθσ
και
τροποίθςθσ
δεδομζνωνμε ταυτοχρονο ζλεγχο τθσ γεωχωρικισ
αρμοδιότθτασ.
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4

5

Υποςτιριξθ με προςαρμογι των ςυςτθμάτων για
τθν ειςαγωγι νζων διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν
ςε αντιςτοιχία με τθν ζκδοςθ αδειϊν δόμθςθσ
Σφμφωνα με τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ τθσ
πολιτείασ κα αλλάηει θ κατανομι τθσ ευκφνθσ
ζγκριςθσ των αδειϊν δόμθςθσ ςφμφωνα με
κριτιρια είδουσ αδειϊν, μεγζκθ καταςκευϊν κλπ
μεταξφ των αρμόδιων μθχανικϊν και των
διοικθτικϊν υπθρεςιϊν.
Επίςθσ κα υποςτθριχκεί θ διαςφνδεςθ με άλλα
υποςυςτιματα που λειτουργεί το ΤΕΕ όπωσ
Μθτρϊο Μθχανικϊν, Ελεγκτϊν Δόμθςθσ κλπ
Θα ενςωματϊνει γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ που
κα ζχει διακζςιμεσ θ πολιτεία και οι οποίεσ κα
διευκολφνουν τον ζλεγχο των αιτιςεων για
ζκδοςθ
Αδειϊν.
Ενδεικτικά
αναφζρονται
ψθφιακοί χάρτεσ με ρυμοτομικζσ γραμμζσ, όρουσ
δόμθςθσ και χριςεων γθσ, γραμμζσ αιγιαλοφ,
ψθφιακοφσ δαςικοφσ χάρτεσ, αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ, ειδικά προςτατευόμενεσ περιβαλλοντικζσ
περιοχζσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σφμφωνα με τισ αποφάςεισ διαςφνδεςθσ των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που κα λαμβάνονται
από το ΥΡΕΝ ι/και το ΤΕΕ κα αποτυπϊνονται οι
διακζςιμεσ γεωχωρικζσ πλθροφοριζσ ςε τρίτα
ςυςτιματα και αντίςτροφα. Ππου το επιτρζπει θ
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νομοκεςία κα μπορεί να γίνεται και αυτόματοσ
ζλεχγοσ ςυμβατότθτασ των δεδομζνων

6

7

Θα ενςωματϊνει ηθτοφμενα από τρίτεσ υπθρεςίεσ
δικαιολογθτικά όταν αυτά είναι θλεκτρονικά
διακζςιμα ι κα υλοποιεί υποςυςτιματα μζςω των
οποίων αυτζσ οι υπθρεςίεσ κα ζχουν πρόςβαςθ
ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ζκδοςθσ αδειϊν για
να τα υποβάλλουν απευκείασ.
Θα αναπτυχκοφν υποςυςτιματα αυτόματθσ λιψθσ
δικαιολογθτικϊν εφόςον οι πάροχοι των
δικαιολογθτικϊν παρζχουν αυτι τθν δυνατότθτα
(webservice). Επίςθσ ςτοιχεία των οικοδομικϊν
αδειϊν (ςτελζχθ αδειϊν, ςχζδια, ζγγραφα κλπ) κα
είναι διακζςιμα θλεκτρονικά με αςφαλι διεπαφι
(webservice) ςε τρίτεσ υπθρεςίεσ μετά τθν ςφμφωνθ
γνϊμθ του ΥΡΕΝ.
Τροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ χρθςτϊν

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Τα ςτελζχθ υποςτιριξθσ των χρθςτϊν του ΤΕΕ, κα
ςυλλζγουν παρατθριςεισ των χρθςτϊν για τθν
βελτίωςθ των ςυςτθμάτων όπωσ αυτοματιςμοί,
εμφάνιςθσ (UI) κλπ
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Ρίνακασ : Οικονομικι Ρροςφορά

Ρροςφερόμενθ τιμι για 6 μινεσ
(άνευ Φ.Ρ.Α.)

Φ.Ρ.Α. 24 %
Ρροςφερόμενθ τιμι για 6 μινεσ
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.)

Ολογράφωσ

Αρικμθτικά

(ςε ευρϊ)

(ςε ευρϊ)

……………………………………………………………………………
……………………………

………………………....

……………………………………………………………………………
……………………………

………………………....

……………………………………………………………………………
……………………………

………………………....
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ:
ΕΡΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΑ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ+
*ΕΑΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΣ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΡΕΙΣΣΟΤΕΑ ΜΕΛΘ, ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ+
ΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
……………………………..Ακινα
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ «………………………»
Κφριοι,
Με τθν παροφςα επιςτολι μασ υποβάλλουμε τθ δεςμευτικι μασ προςφορά για τθν
ανάλθψθ του ζργου «…….», ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ …/2017.
Με τθν παροφςα δθλϊνουμε ότι:
(α) αποδεχόμαςτε ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.
(β) [ςε περίπτωςη που ο Διαγωνιζόμενοσ είναι ένωςη προςώπων] τα ποςοςτά
ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςισ μασ είναι τα ακόλουκα: …………………
(γ) ωσ εκπρόςωπόσ μασ ορίηεται ο [πλθρη ςτοιχεία εκπροςώπου: όνομα, επώνυμο,
πατρώνυμο, ΑΔΤ, τηλ, e-mail, φαξ, κτλ] ο οποίοσ ζχει τθν εντολι και
πλθρεξουςιότθτα να μασ εκπροςωπεί, να παραλαμβάνει τα κοινοποιοφμενα
ζγγραφα και είναι υπεφκυνοσ για κάκε επικοινωνία μαηί ςασ κατά τθ διαδικαςία
του διαγωνιςμοφ και μζχρι το πζρασ του ζργου. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ του
εκπροςϊπου μασ, ωσ αναπλθρωτισ ορίηεται ο [πλθρη ςτοιχεία αναπληρωτθ
εκπροςώπου].
Με εκτίμθςθ,
*Υπογραφζσ – Σφραγίδεσ+
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ΡΑΑΤΘΜΑ V. ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ.
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.)
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
1

ΦΕΚ Σφςταςθσ ι Καταςτατικό Σφςταςθσ με αποδεικτικό δθμοςίευςθσ ςτο
ΓΕΜΘ

2

Τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ
αυτοφ, ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ με
αποδεικτικό δθμοςίευςθσ ςτο ΓΕΜΘ, άλλωσ όλα τα ζγγραφα από τα οποία
αποδεικνφεται ότι οι τροποποιιςεισ ζχουν δθμοςιευκεί ςτο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΘ.

3

Ρρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ.
Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςισ του ςε ςϊμα και
τθν παροχι εξουςιοδοτιςεων ςτα μζλθ του, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευκεί
νόμιμα.

4

Σθμείωςθ: Εάν τθν προςφορά υπογράφει για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ
φυςικό πρόςωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ, όπωσ αυτόσ
προκφπτει από τα παραπάνω ζγγραφα, απαιτείται θ προςκόμιςθ επίςθμου
αντίγραφου τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία
παρζχεται θ ςχετικι πλθρεξουςιότθτα.

Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.)
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1

Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ
εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεων του ι του τελευταίου κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ και αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. όπου ζγιναν οι αντίςτοιχεσ
δθμοςιεφςεισ, άλλωσ όλα τα ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται θ
δθμοςίευςθ των ανωτζρω ςτο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΘ.

2

Ρρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό
καταςτατικϊν τροποποιιςεων.

3

του

Ρρωτοδικείου

περί

Επίςθμο αντίγραφο του πρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ για το διοριςμό
διαχειριςτι, εάν αυτόσ δεν κακορίηεται ςτο καταςτατικό, όπωσ αυτι ζχει
δθμοςιευκεί νόμιμα.

43

ΡΟΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ:
«Ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ - επζκταςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ
αδειϊν και ψθφιακισ ταυτότθτασ κτθρίου».

Ομόρρυκμεσ ι Ετερόρρυκμεσ Εταιρείεσ (Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ι.Κ.Ε.)
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
1

Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ
εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεων του ι του τελευταίου κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ.

2

Ρρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό του
καταςτατικϊν τροποποιιςεων εφόςον απαιτείται.

Ρρωτοδικείου

περί

Φυςικά Ρρόςωπα
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
1

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και
τυχόν μεταβολζσ.

Οι Ενϊςεισ Εταιρειϊν ι κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά
προςκομίηουν υποχρεωτικά:
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα
Δικαιολογθτικά, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό
πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ) όπωσ
περιγράφονται ανωτζρω.
Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ με το
οποίο :
o ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία
o αναγράφεται και οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που
αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ
Ρροςφοράσ,

2

o δθλϊνεται ότι όλα τα Μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
κάκε ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και ίδια για
τθν εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τουσ κανόνεσ
τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, εκτζλεςθ του ζργου.
o δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ
όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader)
o ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

3

Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από
το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
o ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και
o ςτο Διαγωνιςμό.
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