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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ
ΑΡΧΘ :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΒΑΘ
Προκιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
ανάκεςθ υπθρεςιϊν επικαιροποίθςθσ και
υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
αυκαιρζτων για εναρμόνιςθ με τθν Τπουργικι
Απόφαςθ του ΤΠΕΝ για τουσ πόρουσ του ΣΕΕ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ

CPV
ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ

CPV : 48220000-6
Ρακζτα λογιςμικοφ Διαδικτφου και ενδοδικτφου
(ιντρανζτ)
Συμπλθρωματικό CPV: 48611000-4
Ρακζτα λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ
ΑΞΙΑ
ΤΜΒΑΘ

Ταχ. Δ/νςθ: Νίκθσ 4
10563 ΑΘΘΝΑ
e-mail:prom@central.tee.gr
Ιςτότοποσ:www.tee.gr

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ Το ζργο χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό
του Τ.Ε.Ε., από τον ΚΑΕ 7123.

62.000,00 € (με ΦΡΑ 24%)
50.000,00 € (χωρίσ ΦΡΑ 24%)

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ.
ΣΕΕ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ

26669
16-11-2017

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΘ ΜΕ ΣΘΝ
ΤΠΟΤΡΓΙΚΘ ΑΠΟΦΑΘ ΣΟΤ ΤΠΕΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΣΕΕ
( τ ο υ ά ρ κ ρ ο υ 1 17 τ ο υ Ν . 4 4 1 2/1 6 )
ΑΘΘΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

17PROC002255721 2017-11-16
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ
ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΡΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΘΟ 1
ΑΘΟ 2
ΑΘΟ 3
ΑΘΟ 4
ΑΘΟ 5
ΑΘΟ 6
ΑΘΟ 7
ΑΘΟ 8
ΑΘΟ 9
ΑΘΟ 10
ΑΘΟ 11
ΑΘΟ 12
ΑΘΟ 13
ΑΘΟ 14
ΑΘΟ 15
ΑΘΟ 16
ΑΘΟ 17
ΑΘΟ 18
ΑΘΟ 19
ΑΘΟ 20
ΑΘΟ 21
ΑΘΟ 22
ΑΘΟ 23
ΑΘΟ 24
ΑΘΟ 25
ΑΘΟ 26
ΑΘΟ 27

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ : ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ, ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
ΟΙΗΟΝΤΙΑ ΘΤΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΟΟΙ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΕΓΓΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΤΕΥΧΘ) ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΑΥΤΩΝ,
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΡΟΣΦΟΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ – ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΙΨΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΚΥΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ / ΡΛΘΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΟΙ, ΚΑΤΘΣΕΙΣ,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με
βάςθ μόνο τθν τιμι

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ CPV

KAE

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013)
ΚΤΑ 1191/2017
(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) των
Τπουργείων Οικονομικϊν και
Δικαιοςφνθσ

Θμερομθνία : 30/11/2017
Θμζρα : ΠΕΜΠΣΘ
Ϊρα : 10:45 πμ
Θμερομθνία : 30/11/2017
Θμζρα : ΠΕΜΠΣΘ
Ϊρα : 11:00 πμ
Γραφεία T.Ε.Ε., Νίκθσ 4,
οσ
7 όροφοσ,
αίκουςα 709,
10563 ΑΘΘΝΑ
Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
CPV : 48220000-6
Ρακζτα λογιςμικοφ Διαδικτφου και ενδοδικτφου (ιντρανζτ)
Συμπλθρωματικό CPV: 48611000-4
Ρακζτα λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων
ΚΑΕ 7123, θ δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Τ.Ε.Ε.

50.000 ευρϊ πλζον ΦΠΑ 24%

6 μινεσ
Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε κράτθςθ ποςοςτοφ
0,06% υπζρ τθσ Αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ. 7
του Ν.4412/2016
Κατά τθν πλθρωμι του αναδόχου παρακρατείται φόροσ
ειςοδιματοσ 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ,
ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013.
Ραρακράτθςθ φόρου 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ εξζταςθσ
προδικαςτικϊν προςφυγϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ
κράτθςθ.
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ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
Επωνυμία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
(εφεξισ ΑΧΘ ιΤ.Ε.Ε.)

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΝΙΚΘΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Πόλθ

ΑΘΘΝΑ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

10563

Σθλζφωνο

2103291200 (κζντρο)

Γενικι Διεφκυνςθ
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα Προμθκειϊν & Διαχείριςθσ Τλικοφ
Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο
Διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL)

prom@central.tee.gr

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΙΣΛΟ, ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ, ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ & ΤΝΣΟΜΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
2.1
Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι:
«Ρροκιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν επικαιροποίθςθσ και υποςτιριξθσ του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αυκαιρζτων για εναρμόνθςθ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΝ για τουσ πόρουσ
του ΤΕΕ».
2.2
Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 6 Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για ,6 μινεσ, χωρίσ ΦΡΑ, και θ ςυνολικι αξία αυτισ, ανζρχεται ςτο ποςό
των 50.000,00 ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ, δθλαδι ςτο ποςό των 62.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%). Για
τθ δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ, ζχει λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Αρχισ με Αρ.
Ρρωτ. ΔΟΥ/1057/15.11.2017.
2.3
Σόποσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Ο τόποσ παροχισ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν είναι ςτθν Ακινα ςτα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ.
Θ υποβολι προςφοράσ τεκμαίρει τθν εκ μζρουσ του προςφζροντοσ πλιρθ γνϊςθ τθσ διαμόρφωςθσ και
κατάςταςθσ των άνω εγκαταςτάςεων.
2.4
φντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ε τουΝ.4412/2016)
Το Αντικείμενο Ραροχισ του Αναδόχου (Συμβατικό Αντικείμενο) αφορά τθ επικαιροποίθςθ και υποςτιριξθ του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αυκαιρζτων για εναρμόνθςθ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΝ για τουσ πόρουσ
του ΤΕΕ µε ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν που προκφπτουν με το νζο νόμο «Ζλεγχοσ και προςταςία του
Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ».
Σο υμβατικό Αντικείμενο του Ζργου γενικά περιλαμβάνει ενδεικτικά :
•
Τθν υλοποιιςθ των απαιτοφμενων μεταβολϊν για τον εναρμονιςμό του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ ςτο
τελικό νομοκετικό πλαίςιο
•
Τθν ενςωματϊςθ νζων τρόπων πλθρωμϊν του ποςοςτοφ ανταπόδοςθσ του ΤΕΕ μικρότερου κόςτουσ
και άμεςθσ ενθμζρωςθσ
•
Τθν υποςτθριηθ για 6 μινεσ με νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ ςφμφωνα με εγκυκλίουσ του ΥΡΑΝ
•
Τροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν
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Στο ΡΑΑΤΘΜΑ Β περιλαμβάνονται : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ,
το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ
3.1
Διάρκεια ςφμβαςθσ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρκρο 217 τουΝ.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται :
4.1
Από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ
ιςχφουν και ιδίωσ από :

Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)».

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

Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.

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

Το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
μελϊν τουσ με κλιρωςθ».

Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».

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

Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».

Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ15.

Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».

Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».

Τθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ» (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ3698).

Το Ρ.Δ. τθσ 27-11/14-12-1926 «Ρερί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου
κειμζνων διατάξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161/Α/18.10.84) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου
Ελλάδασ».

Τθ με αρικμ. Α18/Σ38/2017 (ΑΔΑ : 7ΥΧ746Ψ842-ΦΦΙ) Απόφαςθ τθσ ΔΕ του Τ.Ε.Ε. Ρροκιρυξθσ Συνοπτικοφ
Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάκεςθ Υπθρεςιϊν επικαιροποίθςθσ και υποςτιριξθσ του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αυκαιρζτων για εναρμόνιςθ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΝ για τουσ
πόρουσ του ΤΕΕ.

Τθ με αρικμ. ΔΟΥ/1057/15.11.2017 (ΑΔΑ: 6Ω1Δ46Ψ842-ΒΣ8) Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ & δζςμευςθσ τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ
145/Α/05.08.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», για το ζτοσ 2017.

Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν καιΔικτφων»
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Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά
παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΡΘΣΡΑ (Άρκρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ 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, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ, ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρο 117 του Ν.4412/2016
όπωσ ιςχφει).
Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει με τθ «διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ» του άρκρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
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.
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.
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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 ά μεςα από μία εκ
των δφο προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ικανότθτα ςυμμετοχισ του ςυγκεκριμζνου ςχιματοσ κρίνεται
με βάςθ τα εναπομείναντα μζλθ του ςχιματοσ

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΘ (ΣΕΤΧΘ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΑΤΣΑ, ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ / ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ (Άρκρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
8.1.
Ζγγραφα ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα :
α) Θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ.
β) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
γ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι
8.2
ειρά ιςχφοσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ :
1. Το ςυμφωνθτικό
2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ
3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι
4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου
8.3
Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα Ραραρτιματά
τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Σ.Ε.Ε.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/
Τα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται και από τo Τ.Ε.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ/ΤΜΘΜΑ
οσ
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ : Τ.Ε.Ε, Νίκθσ 4, Ακινα, 3 όροφοσ, γραφείο 310 - 311, κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
8.4
Διευκρινίςεισ – υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (άρκρο 121 τουΝ.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λπ. για τον διαγωνιςμό, το
αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται εγγράφωσ από
τθν Aρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρο 97 του Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο
του ανωτζρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ 4 του άρκρου 97
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ
Θ παροφςα διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά αυτισ κα δθμοςιευκοφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με το άρκρο 66
και το άρκρο 121 παρ. 1γ του Ν.4412/2016.
Περίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με το Ν.3861/2010.
Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικι διακιρυξθ μετά των
παραρτθμάτων τθσ, ΤΕΥΔ, ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, κ.λπ.) κα αναρτθκεί και ςτον δικτυακό τόπο
του Σ.Ε.Ε.:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ (Άρκρο 86 Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Άρκρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) όπωσ ιςχφει
12.1 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο και αποτυπϊνονται
ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (εφεξισ ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των
οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και
παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των
άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και κ του Ν. 4412/2016.
12.2 ΣΕΤΔ(Άρκρο79παρ.4του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται
ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δωρεάν, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Αρχισ ςε δφο μορφζσ αρχείου :
Αρχείο pdf αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ &
Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τθ
διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και το
υποβάλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ μορφι.
12.3 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο
τμιμα τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα Δ) είναι οι εξισ:
Α) Να μθ υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο
Μζροσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται 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.
Οικονομικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ Α,
μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να
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αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται
ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν
λόγω απόφαςθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
Β) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Β
του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ).
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ όταν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.
Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα περίπτωςθ, 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 παρ. 2
του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Γ) Να μθν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι να μθν ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι να μθ βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ
να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
Δ) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτισ παρ. 2
και 5 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. α του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να μθν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Ωσ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ.
2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010
Τα ςχετικά ςτοιχεία των περιπτϊςεων Γ, Δ & Ε αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα) ςτα αντίςτοιχα
πεδία.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Αρχι αποκλείει
ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων Α, Β, Γ , Δ & Ε.
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Θ Αρχι μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ Α, Β , Γ , Δ, Ε και περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ- ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ
διαδικαςίασ.
12.4 Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ:
Το μζροσ Ι είναι ςυμπλθρωμζνο από τθν Αρχι και όλα τα υπόλοιπα μζρθ (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) ςυμπλθρϊνονται
από τον οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα πεδία που ιδθ ζχουν επιλεγεί από τθν Αρχι, όπωσ
εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ΤΕΥΔ του Ραραρτιματοσ Δ τθσ παροφςασ
Το μζροσ ΙΙ.Α ςυμπλθρϊνεται από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθν επιςιμανςθ πωσ ςτο
ερϊτθμα ςχετικά με τθν κατϋ αποκλειςτικότθτα προμικεια κα αναφζρουν τα ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ Δ του
άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ.
Το μζροσ ΙΙ.Β ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
Το μζροσ ΙΙΙ ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι του
κατά νόμο υπόχρεου/ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. Επιςθμαίνεται
ότι :

Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα
ΣΕΤΔ.

Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να
υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΣΕΤΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και VI (βλζπε άρκ. 12.5 τθσ παροφςασ)

Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΣΕΤΔ.
12.5 Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων (Άρκρα 19 και 96 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν
προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του
διαγωνιςμοφ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Μζρουσ ΙΙ.Α . *Τρόποσ
ςυμμετοχισ+ και ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ ερωτιματα α, β και γ.
Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΣΕΤΔ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και VI.
γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ
ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
12.6 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:
- 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 ζργα εντόσ τθσ τελευταίασ 5ετίασ πριν το
παρόν ζργο, ςτα οποία να ζχει γίνει χριςθ των τεχνολογιϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Β.1. Στον
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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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, 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, Java SE 7 Programmer
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ Ρροςϊπων, τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα
παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε
Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, ενϊ οι ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ να καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ.
12.7 Τπεργολαβία
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.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Άρκρα 96
και 121 του N.4412/2016)όπωσ ιςχφει
13.1
Σόποσ / χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Αρχισ, ςτθν διεφκυνςθ : ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ,
Νίκθσ 4, Ακινα, 7οσ όροφοσ, γραφείο 709, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτισ 30
Νοεμβρίου 2017, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 πμ (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ &
ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν).
13.2
Σόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ, ςτθν διεφκυνςθ : ΣΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ, Νίκθσ 4, 10563 Ακινα.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με :
(α) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ, είτε
(β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ τθν Αρχι
Σε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, περιπτϊςεισ α και β άνω, οι
φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ, το
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και τισ 30 Νοεβρίου 2017, θμζρα
Πζμπτθ και ϊρα 10:45 π.μ. Θ Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν
που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ Αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ςελίδα 11

17PROC002255721 2017-11-16
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΡΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα,
δεν αποςφραγίηονται αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία και παραδίδονται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν που ορίηεται ςτο επόμενο
εδάφιο γ.
(γ) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν θμζρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ, ιτοι ςτισ 30
Νοεμβρίου 2017, θμζρα Πζμπτθ και από ϊρασ 10:30 π.μ. (ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν) μζχρι τισ
10:45 π.μ. (ϊρα λιξθσ τθσ επίδοςθσ/παραλαβισ των προςφορϊν).
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν ακριβι ϊρα που
παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν Αρχι ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ)
και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Θ Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των
προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και
ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν
από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των
πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι
δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται από τθν Αρχι να
παρατείνει τισ προκεςμίεσ.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
- ΓΛΩΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (άρκρα 92 ζωσ 96 του Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
14.1 Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ
προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προσ το ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι : επωνυμία και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τισ
επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία
επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail)]
Για τον υνοπτικό Διαγωνιςμό: «Ανάκεςθ Υπθρεςιϊν επικαιροποίθςθσ και υποςτιριξθσ του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αυκαιρζτων για εναρμόνθςθ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΝ για
τουσ πόρουσ του ΤΕΕ»
Αρικμόσ
Τ.Ε.Ε.
: ………./…………2017
Ανακζτουςα
Αρχι: Ρρωτ.
ΣΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ (Σ.Ε.Ε.)
(Δ/νςθ : Νίκθσ 4, 10563 - Ακινα)
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 30 Νοεμβρίου 2017
Ο κφριοσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα:
α) Επιςτολι καταγραφισ ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτον κφριο φάκελο.
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» (βλζπε παρ. 14.2.A τθσ
παροφςασ).
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» (βλζπε παρ. 14.2.B τθσ παροφςασ).
Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ
φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.
δ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ο οποίοσ περιζχει το ζντυπο τθσ
οικονομικισ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 14.2.Γ τθσ παροφςασ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ςελίδα 12

17PROC002255721 2017-11-16
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΡΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

14.2

Περιεχόμενο επί μζρουσ φακζλων

14.2.Α Δικαιολογθτικά υμμετοχισ (Άρκρο 93 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει τα εξισ:
Ι. το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ.
14.2.Β Σεχνικι προςφορά
Ο φάκελοσ «Σεχνικι προςφορά» περιζχει:
1.
Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) του προςφζροντοσ, ςτθν οποία
δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ.
2.
Πίνακα Σεχνικισ Προςφοράσ του προςφζροντοσ, όπωσ αυτόσ δίνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ τθσ
παροφςασ.
14.2.Γ Οικονομικι προςφορά (Άρκρο 95 Ν.4412/2016)
1.
Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ
(περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Αρχισ με τα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ), ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε ευρϊ), υπογεγραμμζνο και
ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/-ουσ του οικονομικοφ φορζα. Θ οικονομικι προςφορά
υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/-ουσ του νομικοφ προςϊπου και ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ.
2.
Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) κα δοκεί με μια και μοναδικι
τιμι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δϋ τθσ διακιρυξθσ και των αναφερομζνων ςτθν
παροφςα παράγραφο. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπονται από τθν παροφςα διακιρυξθ και για το ηθτοφμενο διάςτθμα, δθλαδι για
διάςτθμα ζξι μθνϊν.
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνο, ςτο ςφνολο των πεδίων, το ΕΝΤΥΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ Δϋ τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
68 του Ν.3863/2010, από τον οποίο προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν άνευ
Φ.Ρ.Α και ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα δικαιολογεί πλιρωσ το
προςφερόμενο αντάλλαγμα.
Το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, είναι το ποςό που ζχει ςυμπλθρωκεί ςτο πεδίο με α/α 1
: «ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ 6 ΜΘΝΕΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)» και ςτο πεδίο με α/α 2 :
«ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ 6 ΜΘΝΕΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΟΛΟΓΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ Δϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο
πεδίο α/α 1 (αρικμθτικϊσ) και α/α 2 (ολογράφωσ) του ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ του
Παραρτιματοσ Δϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Πλεσ οι τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ.
3. Επιςθμαίνεται ότι αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι
υπολογιςτικά ςφάλματα θ Αρχι μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν,
ςφμφωνα με το άρκρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

14.3
Γλϊςςα
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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14.4
Λοιπά ςτοιχεία
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα
Τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 τουΝ.4250/2014
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του
Ν.4412/2016) – ιςότιμεσ προςφορζσ (άρκρο 90 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
15.1
Ζναρξθ διαδικαςίασ
Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία
και ϊρα που ορίηεται ςτθν παρ. 13.1 τθσ παροφςασ. Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται
κατά τθν παραπάνω θμερομθνία ςτθν αρμόδια επιτροπι κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν
από τθν ϊρα λιξθσ υποβολισ αυτϊν.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν
αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
15.2
Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά 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. Οι φάκελοι
των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω
όργανο και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν αφοφ ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που
δε γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί ςχετικι
ανακοίνωςθ τιμϊν και κατάταξθσ. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό δεν
είναι δυνατόν, ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςε ϊρα που ανακοινϊνει θ Επιτροπι. Εν ςυνεχεία, θ
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πίνακα τιμϊν
και ςειράσ κατάταξθσ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τον προςωρινό ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν
κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α) και β) οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ
δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι των
πεδίων με α/α 1 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ)» ι 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ (ΟΛΟΓΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, θ Αρχι επιλζγει τον προςωρινό
ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει
τθν ίδια τιμι και το αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό.
15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Αρχισ θ οποία
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ,
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
(Άρκρο 103 Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
16.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα όςα
δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι.
16.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ
άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ.
16.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι
ψευδι ι ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά
που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ
των μερϊν ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 του
άρκρου 103 του Ν.4412/2016.
16.4 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν αρμόδια επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του
διαγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν εν λόγω
απόφαςθ κατακφρωςθσ (Ρρβλ. άρκρο 105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ) (Άρκρο 80 Ν.4412/2016) όπωσ ιςχφει
17.1 Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ ςτθν προκεςμία του άρκ. 16.1 τθσ παροφςασ είναι τα εξισ:
Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ
καταδίκεσ), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Το
παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα πρόςωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 12.3 Α τθσ παροφςασ.
Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ) :
Ι) για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.
ΙΙ) για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια, κατά
περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον
αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία
(κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ).
Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό ανάδοχο και ςτθν
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ.
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Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό
παράπτωμα) :
Ι) για τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 12.3 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά
περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ Γ του άρκρου 12.3,
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 12.3.
ΙΙ) Για τθν περίπτωςθ Δ του άρκρου 12.3, ιτοι για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που
προβλζπονται ςτισ παρ 2 και 5 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτο
μζροσ λόγοι αποκλειςμοφ.
Δ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (κατ’ αποκλειςτικότθτα προμικεια), υποβάλλεται :
1.
Καταςτατικό του οικονομικοφ φορζα ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το τθροφμενο καταςτατικό ςτο
αρμόδιο Ειρθνοδικείο.
2.
Βεβαίωςθ από αρμόδια ΔΟΥ για ζναρξθ επιτθδεφματοσ ι τροποποίθςι τθσ, θ οποία να ςχετίηεται με
το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
3.
Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό ανάδοχο και ςτθν
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ – ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ (Άρκρο 105 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
18.1 Θ 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.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16 (βλζπε άρκρο 20 τθσ παροφςασ).
18.2 Στθ ςυνζχεια, θ Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί να
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ
παροφςασ, κακϊσ και επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ
(εφόςον υφίςταται αλλαγι).
18.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/16.
18.4 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ,
ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Αρχισ

ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα κατά τθν ζννοια των άρκ. 13.1 και 15.1 τθσ
παροφςασ
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Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται κατά παράβαςθ των όρων ςφνταξθσ και υποβολισ που τίκενται
ςτα άρκρα 12 και 14 τθσ παροφςασ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται και απορρίπτονται ςε περίπτωςθ που υποβάλλονται τζτοιεσ.
Απορρίπτονται προςφορζσ που περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102
του Ν. 4412/2016.
Επίςθσ, απορρίπτονται προςφορζσ για τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δεν ζχουν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ
εξθγιςεισ ςτθν προκακοριςμζνθ προκεςμία ι οι εξθγιςεισ που ζδωςαν δεν ζγιναν αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο102.
Απορρίπτεται προςφορά που υποβάλλεται από προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ.
Τζλοσ, απορρίπτονται προςφορζσ υπό αίρεςθ.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΑΕΙ (Άρκρο 127 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
20.1 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
20.2 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ 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, χωρίσ να υπολογίηεται το δικαίωμα προαίρεςθσ.Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΤΘΕΙ (Άρκρο 72 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
21.1 Εγγφθςθ υμμετοχισ (Ραράρτθμα Ε)
Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςµό που ανζρχεται ςε
ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί του ςυνολικοφ ποςοφ του προχπολογιςµοφ προ ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ
ςυµµετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θµζρεσ µετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ. Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ
λιγει, θ ανακζτουςα αρχι µπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ
ευλόγου χρονικοφ διαςτιµατοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυµµετοχισ.
Θ εγγφθςθ ςυµµετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν. 4412/2016, δεν
προςκοµίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόµενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για θν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυµµετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο µε τθν προςκόµιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυµµετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ µετά :
αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςµίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςµίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.
Θ εγγφθςθ ςυµµετοχισ 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,
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ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονοµικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε µζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι :
αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊµατοσ τθσ
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιµου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ ∆ιακιρυξθσ και τθν θµεροµθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ,
κ) τθν θµεροµθνία λιξθσ ι το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
µερικά εντόσ πζντε (5) θµερϊν µετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί µε τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειµζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
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.
Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθσ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ, απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ και δε λαµβάνονται υπόψθ.
21.2 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ (Ραράρτθμα Ε)
Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ
ΦΡΑ, κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, απευκφνεται δε προσ τθν Αρχι.
Θ εγγυθτικι επιςτολι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ,
γ) τον φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ)τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 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 εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
ια)τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα παρακάτω ςτοιχεία: α) τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι (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 τθ
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
21.3 Εγγυθτικι προκαταβολισ
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ
προκαταβολισ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ςελίδα 18

17PROC002255721 2017-11-16
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΡΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

21.4 Ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
21.5 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρκρο 106 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
Θ Αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ :
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των
προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι
β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
δ) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν Αρχι ι τον φορζα για τον οποίο
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
ςτ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
η) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016,
θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ- εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι παρ. 3-5 του άρκρου 106
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (Άρκρο 219 Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει
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.
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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
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.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΩΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ - ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ
Ν.4412/2016)όπωσ ιςχφει

(Άρκρο 203, 205 & 218

24.1 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με
τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
1

24.2 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 πλθμμελοφσ ι ατελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ορίηεται ποινικι ριτρα
φψουσ εκατό ευρϊ (100,00 €) για κάκε παράβαςθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων. Εάν θ παράβαςθ
αφορά το ςφνολο των κακθκόντων, θ ποινικι ριτρα ανζρχεται ςε χίλια ευρϊ (1.000,00 €) εφ’ άπαξ, τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ζχουςασ το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερϊσ τθν ςφμβαςθ.
Επίςθσ αν 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.
24.3 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει του
παρόντοσ άρκρου, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Αρχισ ι του φορζα
που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που
ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
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Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
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:
25.1 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του
Ζργου
25.2 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 Αρχισ.
25.3 Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ
Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν 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 Σφβαςθσ
25.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ 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, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Ειδικότερα, ωσ προσ τθν εκνικι εργατικι και κοινωνικοαςφαλιςτικι νομοκεςία, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (Εργατικι
Νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, και με τθ ρθτι υποχρζωςθ να καταβάλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ
ςτουσ εργαηόμενουσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από
τισ οικίεσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, να τθρεί το
νόμιμο ωράριο εργαςίασ, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ
των εργαηομζνων, τισ λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόρουσ, κ.λπ., κα ευκφνεται δε ζναντι των
Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει απ’ αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να
εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο.
25.5 Στθν Αρχι παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των αςφαλιςτικϊν ταμείων κ.λπ.
Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρζχεται το δικαίωμα
ςτθν Αρχι να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ.
25.6 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμίασ ι
βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Αρχισ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο,
εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι των εργαςιϊν του.
25.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και
είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο
προςωπικό του. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει ςυνεχϊσ όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ για τθν
πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ ι ηθμίασ ςτο απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό, κακ' όλο το χρονικό
διάςτθμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν διαχείριςθσ, μεταξφ άλλων και με επίκεςθ ςχετικισ ειδικισ ςιμανςθσ
ςτουσ χϊρουσ όπου αυτζσ εκτελοφνται. Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για
οποιοδιποτε ατφχθμα ι ηθμία ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ,
από τον ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ, που απαςχολεί ςτο ζργο, εφ’ όςον οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του. Ο
Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τθσ Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/58/ΕΟΚ, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κακϊσ και ςτθν ΚΥΑ
88555/3293/88 "Υγιεινι και αςφάλεια του προςωπικοφ του Δθμοςίου, των ΝΡΔΔ και των ΟΤΑ" (721/Β) που
κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του ν. 1836/89 "Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
και άλλεσ διατάξεισ" (79/Α).
25.8 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτο προςωπικό του των νομίμων αδειϊν, αναπαφςεων (REPOS)
και να καλφπτει τα κενά από αςκενείσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανομζνων
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με τθν παροφςα υποχρεϊςεϊν του ζναντι τθσΑρχισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ ςε περίπτωςθ απεργίασ,
επίςχεςθσ εργαςίασ ι και κατά τθν διάρκεια των αδειϊν του προςωπικοφ του να µθ διακόψει τθν ςωςτι
εκτζλεςθ του ζργου, το οποίο πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εκτελείται κανονικά και άψογα.
25.9 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 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 Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ
υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.
25.10 Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται ελζγχουσ από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα.
25.11 Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων τθν πλιρθ αποδοχι των
όρων τθσ παροφςθσ. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτον τρόπο
εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ και ςτον τρόπο πλθρωμισ κα περιγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ
αναδόχου και Αρχισ.
25.12 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.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ- ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΘΕΙ
26.1. Χρθματοδότθςθ (Άρκρο 53 παρ 2 εδ.η Ν.4412/2016)
Το ζργο χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ(από τον
ΚΑΕ 7123 του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 -2018 του Ν.Ρ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ε.»).
26.2
Φόροι -Κρατιςεισ
Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ κρατιςεισ :

κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, ςφμφωνα με το άρκρο 375
παρ 7 του Ν.4412/2016,επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ
επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου

παρακράτθςθ φόρου 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν, (άρκρο 64 4172/2013),
κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ.

παρακράτθςθ φόρου 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ
969/Β/22-03-2017) των Υπουργείων Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ.
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Αρχι.
26.3
Πλθρωμι αναδόχου/ Δικαιολογθτικά πλθρωμισ (άρκρο 200 παρ. 5 Ν.4412/2016)
Θ πλθρωμι του αναδόχου δφναται να γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του
ζργου και τθν υποβολι των παραδοτζων αυτοφ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Αρχισ με βάςθ τα νόμιμα
δικαιολογθτικά. Τα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν εξόφλθςθ τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ
είναι :
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1.

Μθνιαίο Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
το οποίο ςυντάςςεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Αρχισ.
2.
Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν του αναδόχου για εργαςίεσ δεδουλευμζνεσ προθγοφμενου μινα.
3.
Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ
4.
Ριςτοποιθτικά Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
5.
Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ.
Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 26.2
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.
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
27.1 Θ Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου
τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

Ακινα,

/ /2017

Ο Πρόεδροσ

Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 48220000-6 και ςυμπλθρωματικοφ CPV 48611000-4
Β.1

Γενικά ςτοιχεία

Σκοπόσ του ζργου είναι θ επικαιροποίθςθ και υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αυκαιρζτων για
εναρμόνθςθ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡΕΝ για τουσ πόρουσ του ΤΕΕ.
Συγκεκριμζνα πρζπει να επικαιροποιθκοφν ι τροποποιθκοφν τα υποςυςτιματα:


Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αυκαιρζτων Ν. 4014



Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αυκαιρζτων Ν. 4178



Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αυκαιρζτων νζου Νόμου Ν.4495



Σφςτθμα Ελζγχου Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν και πλθρωμϊν πιςτωτικϊν/χρεωςτικϊν καρτϊν



Σφςτθμα Εποπτείασ πλθρωμϊν από Ιδιοκτιτεσ



Σφςτθμα εξαγωγισ αντιγράφων δικαιολογθτικϊν



Σφςτθμα Αντιγράφων Αςφαλείασ Ρραγματικοφ Χρόνου

Οι υπθρεςίεσ επικαιροποίθςθσ - υποςτιριξθσ 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 επικαιροποίθςθσ ι τροποποιιςεων.


Να υλοποιιςει τισ απαιτοφμενεσ μεταβολζσ για τον εναρμονιςμό του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ ςτο
τελικό νομοκετικό πλαίςιο



Να ενςωματϊςει νζουσ τρόπουσ πλθρωμϊν του ποςοςτοφ ανταπόδοςθσ του ΤΕΕ μικρότερου κόςτουσ
και άμεςθσ ενθμζρωςθσ



Να υποςτθριηει για 6 μινεσ με νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ ςφμφωνα με εγκυκλίουσ του ΥΡΑΝ



Τροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν

Β.2.

Αντικείμενο του ζργου:

Γενικι Περιγραφι του ζργου.
Β.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
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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)

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
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Management
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WebCenter
Portal/UCM
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Service Repository WL Domain

Enterprise
Repository
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Jdeveloper
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Β.2.2. Διαδικαςία ανάκεςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ τθσ επικαιροποίθςθσ – υποςτιριξθσ 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.
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.
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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

Β.2.3. Τομείσ επικαιροποίθςθσ ι τροποποιιςεων.
Οι παρακάτω αναμενόμενοι τομείσ επικαιροποιθςθσ και υποςτιριξθσ είναι ενδεικτικοί και το ΤΕΕ ανάλογα με
τισ προτεραιότθτεσ μπορεί να τισ τροποποιιςει.


Θα υλοποιιςει τισ απαιτοφμενεσ μεταβολζσ για τον εναρμονιςμό του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ ςτο τελικό
νομοκετικό πλαίςιο



Θα ενςωματϊςει νζουσ τρόπου πλθρωμϊν του ποςοςτοφ ανταπόδοςθσ του ΤΕΕ μικρότερου κόςτουσ και
άμεςθσ ενθμζρωςθσ



Θα υποςτθριηει για 6 μινεσ με νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ ςφμφωνα με εγκυκλίουσ του ΥΡΑΝ



Τροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν

Β.2.4. Αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν
Οι τροποποιιςεισ ι οι επεκτάςεισ των υπαρχόντων εφαρμογϊν πρζπει να βαςίηονται ςτισ υποδομζσ τθσ
παραγράφου Β.2.1 και να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το περιβάλλον ανάπτυξθσ ζτςι ϊςτε θ
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διεπαφι των εφαρμογϊν να είναι φιλικι προσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ.
Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ςε άμεςθ επαφι με το ςφςτθμα διαχείριςθσ χρθςτϊν (Identity Manager) 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 αναγνωριςμζνοι από τον
καταςκευαςτι των υποδομϊν και να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο δυνατό θ ςυγγραφι κϊδικα για διαδικαςίεσ
που υποςτθρίηονται από τον καταςκευαςτι

Β.3.

Διάρκεια

Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε 6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί.

Β.4. Παραλαβι-Πλθρωμζσ
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
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.
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Β.5. Πλαίςιο υνεργαςίασ
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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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

1

ΝΑΙ

Τλοποίθςθ των απαιτοφμενων μεταβολϊν για
τον εναρμονιςμό του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ
ςτο τελικό νομοκετικό πλαίςιο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ

Θα προβλζπεται αντίςτοιχθ δομι δεδομζνων και
ανάπτυξθ λογιςμικοφ ζτςι ϊςτε να
υποςτθρίηονται οι νζεσ απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ
που προβλζπονται ςτο Ν 4495/2017 για τθν
διλωςθ αυκαιρζτων (πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία 28/7/2011) όπωσ αυτζσ κα
εξειδικεφονται από τθν ζκδοςθ των
προβλεπόμενων Υπουργικϊν Αποφάςεων.
2

Ενςωμάτωςθ νζων τρόπων πλθρωμισ του
ποςοςτοφ ανταπόδοςθσ του ΣΕΕ μικρότερου
κόςτουσ και άμεςθσ ενθμζρωςθσ

ΝΑΙ

Ρρόςκετα ςτουσ υποςτθριηόμενουσ τρόπουσ
πλθρωμϊν κα ενςωματωκοφν πλθρωμζσ των
πόρων του ΤΕΕ με χριςθ χρεωςτικϊν/πιςτωτικϊν
καρτϊν με άμεςθ ενθμζρωςθ των ςυςτθμάτων
και διευκόλυνςθ των δράςεων που εξαρτϊνται
από αυτζσ τισ πλθρωμζσ.

3

Τποςτιριξθ για 6 μινεσ με νζεσ εκδόςεισ του
λογιςμικοφ ςφμφωνα με εγκυκλίουσ του ΤΠΑΝ.

ΝΑΙ

Θα υλοποιοφνται για 6 μινεσ τυχόν
διαφοροποιιςεισ που κα περιλαμβάνονται ςε
ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ του ΥΡΕΝ

4

Σροποποιιςεισ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με
τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν
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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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ –
ΟΔΘΓΙΕ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

1

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΓΙΑ 6 ΜΘΝΕ ΑΝΕΤ ΦΠΑ
(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ)

€

2

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΓΙΑ 6 ΜΘΝΕ ΑΝΕΤ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ)

ΕΤΡΩ

3

ΦΠΑ

4

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΓΙΑ 6 ΜΘΝΕ ΜΕ ΦΠΑ
(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ)

€

5

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΓΙΑ 6 ΜΘΝΕ ΜΕ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ)

ΕΤΡΩ

%

€

Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) : 120 θμζρεσ

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ : ………………………………

Θμερομθνία:………….………………….
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ΟΔΘΓΙΕ (Ειδικζσ απαιτιςεισ οικονομικισ προςφοράσ)
1. Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
2. Ρροςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ενϊ κα πρζπει να
υπάρχει ρθτι διλωςθ αποδοχισ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ιςχφουςασ
Νομοκεςίασ
4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία
τιμι θ προςφορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ.
5. Θ Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά εντόσ
προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν από τθν θμζρα κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ
ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον προςφζροντα.
6. Θα πρζπει να αναγράφεται ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ με ζναρξθ από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ από τον
ηθτοφμενο ςτο άρκρο 9 τθσ διακιρυξθσ, δθλ από εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ςελίδα 32

17PROC002255721 2017-11-16
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΟΥΓΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΡΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Εϋ
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
*άρκρου79, παρ.4, Ν. 4412/2016 (Α147)+
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι : Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι / ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ :
Α : Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία :ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (Σ.Ε.Ε.)
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99201077
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ : ΝΙΚΘ 4, 10563 ΑΘΘΝΑ
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ : ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ
-Θλ. Ταχυδρομείο : prom@central.tee.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/
Β : Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV):Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν επικαιροποίθςθσ και υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
αυκαιρζτων για εναρμόνθςθ με τθν Τπουργικι Απόφαςθ του ΤΠΕΝ για τουσ πόρουσ του ΣΕΕ
CPV : 48220000-6 Πακζτα λογιςμικοφ Διαδικτφου και ενδοδικτφου (ιντρανζτ)
Συμπλθρωματικό CPV: 48611000-4 Πακζτα λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………………………………………..………………………………………………………...]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :ΤΠΘΡΕΙΕ
- Αρ. Ρρωτ. Τ.Ε.Ε. που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : 26669/16.11.2017

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεφκυνςθ

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο,
«κοινωνικι
επιχείρθςθ»ivι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
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[...............]

*…...............+
*….+

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
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Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα…) :
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτθxi·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

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

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

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Ρλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxv
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι
– IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxviii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxix.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΩΝ
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.
Ρολφ 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

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕL300τθσ11.11.2008,ς.42).
ix

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

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ
δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο
73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ
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τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσπλαίςιο.
xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ
διατάξεισ”.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσΑπριλίου2011,γιατθνπρόλθψθκαιτθνκαταπολζμθςθτθσεμπορίασανκρϊπωνκαιγιατθνπροςταςίατων
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ
καικαταπολζμθςθτθσεμπορίασανκρϊπωνκαιπροςταςίατωνκυμάτωναυτισκαιάλλεσδιατάξεισ.".
xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

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

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ
φόρωνιαςφαλιςτικϊνειςφορϊνκατ’εξαίρεςθ,γιαεπιτακτικοφσλόγουσδθμόςιουςυμφζροντοσ,όπωσδθμόςιασ
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
προκεςμίασαίτθςθσςυμμετοχισιςεανοικτζσδιαδικαςίεστθσπροκεςμίασυποβολισπροςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxix

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. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία
αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ


ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………./ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………4 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................. (διεφκυνςθ) ..................…………………………….……..5
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν
1
2
3

4
5

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο
χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται
ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014).
ο.π. υπος. 3.
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
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(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
.....................................................6 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..9.
ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ
μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό

6

7

8
9

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ
118/2007.
Εφόςον
θ
εγγυθτικι
επιςτολι
αφορά
ςε
προςφορά
τμιματοσ/τμθμάτων
τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προςφορά.
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα
(30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο
157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
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αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

10
11

Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν
Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ
διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………./ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”,
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
1
2
3
4
5

6

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία
υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ
118/2007.
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ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

7
8

9

Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με
βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ
εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν
Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ
διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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