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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2018 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/16)
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Strengthening
competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS» (Αρ.
Σύμβασης BMPΙ/1.1/2145/2017), με κωδικό έργου 68/1504 και Επιστημονικά Yπεύθυνη την κα
Μαγδαληνή Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 20142020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», χρηματοδοτείται 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας
online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) συμπεριλαμβανομένων των
απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες του προγράμματος «Strengthening competitiveness of
Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS.
Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ
και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (Training Toolbox) για το
πρόγραμμα Focus, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της.
Τμήμα 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για την
εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας.
Τμήμα 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου μοντέλου Αγροδιατροφικών
συστάδων (Agrifood Clusters).
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CPV
- 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,
Διαδίκτυο και υποστήριξη
- 73220000-0: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης.

Αναθέτουσα Αρχή

Προϋπολογισμός

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
157 80 Αθήνα.
 210-7721348,  210-7724181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr
Συνολικό Διαγωνισμού (Τμήμα 1, 2 & 3): 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%,
ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
60.000,00€.
Προϋπολογισμός ανά Τμήμα
Τμήμα 1: 23.387,10€ μη συμπ. ΦΠΑ, ήτοι 29.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 2: 16.935,48€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 21.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 3: 8.064,52€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Ημερομηνία & Ώρα
8.3.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Διενέργειας
Καταληκτική Ημερομηνία &
8.3.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.
Ώρα Υποβολής Προσφορών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Τόπος Διενέργειας
157 80 Αθήνα.
Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στο πρωτόκολλο του Ειδικού
Τόπος κατάθεσης
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
προσφορών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Κωδικός Έργου

68/1504

Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται

Διάρκεια Σύμβασης

Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online
διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά
και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (Training Toolbox) για το
πρόγραμμα
Focus,
συμπεριλαμβανομένων
των
απαραίτητων
τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της.
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Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Τμήματος 1: έως 31.5.2019 με την προϋπόθεση
να εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα
παράτασης της Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
Τμήμα 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική
υποστήριξη σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για την εξέταση και την αξιολόγηση των
εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας.
Ολοκλήρωση Υπηρεσίας 4: έως 31.5.2019 με την προϋπόθεση να
εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης
της Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
Ολοκλήρωση Υπηρεσίας 5: έως 31.7.2019 με την προϋπόθεση να
εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης
της Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
Τμήμα 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου
μοντέλου Αγροδιατροφικών συστάδων (Agrifood Clusters).
Ολοκλήρωση Τμήματος 3 έως 30.9.2019.
Πρωτόκολλο διαγωνισμού

10952/21.2.2019

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

Α. Φόρος εισοδήματος 4% ή 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.
B. 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ).
Γ. 0,06% υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Δ. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια
της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα
 210-772 1348,  210-772 4181, e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 10952
Ημερομηνία, 21.2.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και
ανάπτυξη ιστοσελίδας) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων
της, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες του
προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με
ακρωνύμιο «FOCUS», με συνολικό προϋπολογισμό (Τμήμα 1, 2 & 3) ύψους 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%,
ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€.
Το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός κάθε τμήματος περιγράφεται παρακάτω:
 Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ
και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (Training Toolbox) για το
πρόγραμμα Focus, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της/
προϋπολογισμός ύψους 23.387,10€ μη συμπ. ΦΠΑ, ήτοι 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Τμήμα 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για την
εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας/ προϋπολογισμός ύψους 16.935,48€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ήτοι 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Τμήμα 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου μοντέλου Αγροδιατροφικών
συστάδων (Agrifood Clusters) / προϋπολογισμός ύψους 8.064,52€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Strengthening
competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό
έργου 68/1504 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Μαγδαληνή Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών
Μηχανικών του ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», και χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15%
από Εθνικούς Πόρους.
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CPV: 72000000-5:
73220000-0:

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ» με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.
Υποβολή προσφορών μέχρι ημέρα Παρασκευή, 8/3/2019 και ώρα 9:00 πμ
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Παρασκευή, 8/3/2019 και ώρα 10:00 πμ
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στο πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π, Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι και (έξι) 6 μέρες πριν από την ημερομηνία
λήξης υποβολής προσφορών.
Η διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των τμημάτων και των
υπηρεσιών ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της διακήρυξης.
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και των σχετικών παραδοτέων θα
γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016.
Σχετικά με τον τόπο παράδοσης, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε online κεντρικό
διακομιστή που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργ. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ),
στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. Ο διακομιστής θα λειτουργεί ως Web Server.
Όλα τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην Αγγλική γλώσσα και στο Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης
Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Αιθ. Ζ.309.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
25 του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα υπηρεσιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό ανά τμήμα.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές:
α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα υπηρεσιών
β) για περισσότερα του ενός (1) τμήματα υπηρεσιών
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γ) για το σύνολο των τριών (3) τμημάτων υπηρεσιών,

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την παραλαβή των παραδοτέων κάθε τμήματος ή των
τμημάτων σε περίπτωση ανάδοχου για παραπάνω του ενός τμήματος ή του συνόλου των τμημάτων στην
περίπτωση ενός αναδόχου για όλα τα τμήματα και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραιτήτων
για την πληρωμή δικαιολογητικών από τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του
έργου.
Κρατήσεις: 1) Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ,
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 2) Φόρος εισοδήματος 4% ή 8% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 3) Κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθ. 350, παρ. 3 και ΚΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β’, 969, 22.3.2017), 4)
Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με
τον ανάδοχο.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το έργο «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through
transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό έργου ΕΔΕΙΛ 68/1504 που είναι ενταγμένο
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1
«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια». Η αναλυτική
προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: ΕΛΚΕ ΕΜΠ http://edeil.ntua.gr/, ΕΜΠ http://www.ntua.gr,
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, www.eprocurement.gov.gr και Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ ΕΜΠ,
από τον κ. Χουντάλα Νίκο στον 2107724493, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών www.edeil.ntua.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από:
- το κο Χ. Μπουκουβάλα στο τηλέφωνο 210-7723149 και στο email bouk@chemeng.ntua.gr,
- τον κο Λ. Καραογλάνογλου 210-7723288 και στο email lkaraog@chemeng.ntua.gr,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Τυποποιημένο Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

157 80

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210-7721348

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)

http://www.edeil.ntua.gr/
κος Χουντάλας Νίκος
Τηλ: 210-7724493

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Fax: 210-7724181
E-mail: nicho@central.ntua.gr

ΑΡΘΡΟ 2: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο
53 παρ. 2, εδ. ε του Ν. 4412/2016)
Το αντικείμενο του διαγωνισμού, σχετίζεται με δαπάνες εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής
υπηρεσιών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην απόφαση υπ’αριθμ 300488/ΥΔ1244/Σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1099/19.4.2016 και όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο
(Application Form) του προγράμματος.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/ων για «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και
παροχή υπηρεσιών: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας
(σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων της, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τις
ανάγκες του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational
clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS».
Το αντικείμενο κάθε τμήματος περιγράφεται παρακάτω
 Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ
και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (Training Toolbox) για το
πρόγραμμα Focus, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της.

10

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21

 Τμήμα 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για
την εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας.
 Τμήμα 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου μοντέλου Αγροδιατροφικών
συστάδων (Agrifood Clusters).
Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε online κεντρικό διακομιστή που θα βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις του Εργ. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του
ΕΜΠ στην Αθήνα. Ο διακομιστής θα λειτουργεί ως Web Server. Όλα τα παραδοτέα θα παραδίδονται
στην Αγγλική γλώσσα και στο Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών του
ΕΜΠ, Αιθ. Ζ.309.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές: α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα β) για περισσότερα του ενός
(1) τμήματα γ) για το σύνολο των τριών (3) τμημάτων, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα του άρθρου 3
της Διακήρυξης.
Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η/και παραδοτέων γίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι
παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Διάρκεια σύμβασης: (άρθρο 53 παρ. 2, εδ. ε του Ν. 4412/2016). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των
υπηρεσιών ορίζεται ανά τμήμα ή /και ανά υπηρεσία στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της διακήρυξης με την
προϋπόθεση να εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης της
Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής ανά τμήμα.
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3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α

1.

2.

Τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1: Σχεδιασμός,
ανάπτυξη και εγκατάσταση
μιας online διαχειριστικής
πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ
και ανάπτυξη ιστοσελίδας)
αλλά και μιας εκπαιδευτικής
εργαλειοθήκης (Training
Toolbox) για το πρόγραμμα
Focus,
συμπεριλαμβανομένων των
απαραίτητων
τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων της

ΤΜΗΜΑ 2: Συμβουλευτικές
υπηρεσίες και εξειδικευμένη
τεχνική υποστήριξη σε 25

Υπηρεσίες

CPV

Αξία μονάδας
(€ με ΦΠΑ)

Μονάδες

Στοιχεία
FOCUS
ΠΕ /
Παραδοτέο

Υπηρεσία 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και
εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής
πλατφόρμας συνεργασίας για το
πρόγραμμα Focus. (Focus Collaboration
Platform)

72000000-5: Υπηρεσίες
τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή
συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και
υποστήριξη

10.000,00

1

4/ D4.2.4

73220000-0: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε
θέματα ανάπτυξης

8.000,00

1

4 / D4.2.4

73220000-0: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε
θέματα ανάπτυξης

11.000,00

1

5 / D5.2.1

73220000-0: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε
θέματα ανάπτυξης

10.000,00

1

5 / D5.2.2

Υπηρεσία 2: Προσδιορισμός της δομής και
του περιεχομένου της διαδικτυακής
πλατφόρμας συνεργασίας Focus
Collaboration Platform και ανάπτυξη των
ενοτήτων κατάρτισης.
Υπηρεσία 3: Ανάπτυξη του περιεχομένου
μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (Focus
Training Toolbox) που θα περιέχει
δεδομένα όπως τάσεις αγοράς,
νομοθεσία/ κανονισμοί, τεχνολογικές
αγορές κλπ
Υπηρεσία 4: Παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για την
εξέταση και την αξιολόγηση των εν

12

Συνολική
αξία
Τμήματος (€
με ΦΠΑ)

29.000,00€

19PROC004502167 2019-02-21
ελληνικές ΜΜΕ για: την
εξέταση και την αξιολόγηση
των εν δυνάμει νέων
επιχειρηματικών ιδεών τους
και την ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων
σκοπιμότητας.*

3.

ΤΜΗΜΑ 3: Κατάρτιση
σχεδίου βιωσιμότητας/
αειφορίας του καινοτόμου
μοντέλου Αγροδιατροφικών
συστάδων (Agrifood
Clusters).

δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους.
Υπηρεσία 5: Παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών: Τεχνικές προτάσεις βάσει
τεχνικής εξειδίκευσης και εξειδικευμένης
εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη
25 ελληνικών ΜΜΕ και την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών τους σχεδίων
σκοπιμότητας.
Υπηρεσία 6: Κατάρτιση σχεδίου
βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου
μοντέλου Αγροδιατροφικών συστάδων
(Agrifood Clusters).

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

21.000,00€
73220000-0: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε
θέματα ανάπτυξης

11.000,00

1

5 / D5.2.4

73220000-0: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε
θέματα ανάπτυξης

10.000,00

1

6 / D6.2.3

Γενικό Σύνολο

10.000,00€

60.000,00€
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3.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των τμημάτων και των υπηρεσιών υλοποίησης με στόχο την
παράδοση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών παράδοσης
του κάθε τμήματος. Η ελάχιστη απαίτηση που η Αναθέτουσα Αρχή θα αναμένει, είναι να έχουν
ολοκληρωθεί όλα τα παραδοτέα του κάθε τμήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Η παραλαβή του αντικειμένων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και των σχετικών παραδοτέων
θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας, αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων,
παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ
και ανάπτυξη ιστοσελίδας) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων της, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
για τις ανάγκες του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through
transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS».
Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε online κεντρικό διακομιστή που θα βρίσκεται
στις εγκαταστάσεις του Εργ. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), στη Σχολή Χημικών
Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. Ο διακομιστής θα λειτουργεί ως Web Server.
Όλα τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην Αγγλική γλώσσα και στο Εργαστήριο Σχεδιασμού &
Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Αιθ. Ζ.309.

Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η/και παραδοτέων γίνεται από
Επιτροπή Διενέργειας, αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, παρακολούθησης και Παραλαβής του
διαγωνισμού. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
α/α

1.

Τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1:
Σχεδιασμός,
ανάπτυξη και
εγκατάσταση μιας
online διαχειριστικής
πλατφόρμας
(σύστημα ΤΠ και
ανάπτυξη
ιστοσελίδας) αλλά
και μιας
εκπαιδευτικής
εργαλειοθήκης
(Training Toolbox)
για το πρόγραμμα
Focus,
συμπεριλαμβανομέν
ων των απαραίτητων
τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων
της

Υπηρεσίες

Παραδοτέα

Λήξη

Αξία
μονάδας
(€ με ΦΠΑ)

Υπηρεσία 1: Σχεδιασμός,
ανάπτυξη και εγκατάσταση
μιας online διαχειριστικής
πλατφόρμας συνεργασίας
για το πρόγραμμα Focus.
(Focus Collaboration
Platform)

 Σχεδιασμός, ανάλυση, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της
πλατφόρμας. Παραδοτέο: Έκθεσης Εφαρμογής
 Διαδικτυακή Πλατφόρμα (Focus Collaboration Platform).
Παραδοτέο:
Παράδοση
λειτουργικής
διαδικτυακής
πλατφόρμας στη αγγλική γλώσσα, εγκατεστημένης κατόπιν
παραμετροποίησης της και πιλοτικής λειτουργίας της. Στην
πλατφόρμα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις
και επικαιροποίησεις
 Τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση του συστήματος σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το σύνολο της τεκμηρίωσης
της διαδικτυακής πλατφόρμας θα πρέπει να είναι στην αγγλική
γλώσσα. Παραδοτέο: Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και
τεκμηρίωσης της διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας
FOCUS Collaboration Platform.
 Εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών της
διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας FOCUS Collaboration
Platform. Παραδοτέο: Εκπαίδευση των διαχειριστών, των
βοηθώνς και των μέλών του έργου «FOCUS» στη χρήση της
διαδικτυακής πλατφόρμας στο χώρο του Εργ. Σχεδιασμού &
Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), της Σχολής Χημικών
Μηχανικών του ΕΜΠ (≥20 ώρες). Για την εκπαίδευση θα
παρέχονται αντίστοιχες βεβαιώσεις

31.5.2019

10.000,00€
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Στοιχεία FOCUS
ΠΕ /
Παραδοτέο

4/ D4.2.4
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Υπηρεσία 2: Προσδιορισμός
της δομής και του
περιεχομένου της
διαδικτυακής πλατφόρμας
συνεργασίας Focus
Collaboration Platform και
ανάπτυξη των ενοτήτων
κατάρτισης.

Υπηρεσία 3: Ανάπτυξη του
περιεχομένου μιας
εκπαιδευτικής
εργαλειοθήκης (Focus
Training Toolbox) που θα
περιέχει δεδομένα όπως
τάσεις αγοράς, νομοθεσία/
κανονισμοί, τεχνολογικές
αγορές κλπ

2.

ΤΜΗΜΑ 2:
Συμβουλευτικές
υπηρεσίες και
εξειδικευμένη

Υπηρεσία 4: Παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για
την εξέταση και την

 Σύνταξη/ Κατάρτιση αναφοράς που θα περιλαμβάνει τη
δομή και τις ενότητες της πλατφόρμας. Παραδοτέο: Σύνταξη/
Κατάρτιση σχετικής αναφοράς που θα περιλαμβάνει τη δομή
και τις ενότητες της πλατφόρμας
 Ανάπτυξη του περιεχομένου των ενοτήτων της πλατφόρμας
(συλλογή υλικού, αξιολόγηση πληροφοριών, οργάνωση).
Παραδοτέο:
Αναφορά
περιεχομένου
Ενοτήτων
συνοδευόμενο από σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.
 Αναφορά που θα περιέχει τις τελικές απαιτήσεις της
εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο
του έργου και θα φιλοξενηθεί από την πλατφόρμα.
Παραδοτέο:
Αναφορά
απαιτήσεων
εκπαιδευτικής
εργαλειοθήκης
 Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη εργαλείων. Παραδοτέο:
Αναφορά
δεδομένων
και
ανάπτυξης
εργαλείων
συνοδευόμενο από σχετικό ηλεκτρονικό υλικό.
 Ανάπτυξη και δημοσιοποίηση της
εργαλειοθήκης.
Παραδοτέο: Εργαλειοθήκη Focus Training Toolbox για να
συμπεριληφθεί στην πλατφόρμα συνεργασίας FOCUS
Collaboration Platform
 Έλεγχος για την ταυτοποίηση των αναγκών των αγροδιατροφικών ΜΜΕ, κι αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών
με όρους καινοτομίας για την βιομηχανία τροφίμων.
Παραδοτέο: Αναφορά που θα παρουσιάζεται η μεθοδολογία

16

31.5.2019

8.000,00€

4 / D4.2.4

11.000,00€

5 / D5.2.1

10.000,00€

5 / D5.2.2
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τεχνική υποστήριξη
σε 25 ελληνικές
ΜΜΕ για: την
εξέταση και την
αξιολόγηση των εν
δυνάμει νέων
επιχειρηματικών
ιδεών τους και την
ανάπτυξη
επιχειρηματικών
σχεδίων
σκοπιμότητας.

3.

ΤΜΗΜΑ 3:
Κατάρτιση σχεδίου
βιωσιμότητας/
αειφορίας του
καινοτόμου
μοντέλου
Αγροδιατροφικών
συστάδων (Agrifood
Clusters).

αξιολόγηση των εν δυνάμει
νέων επιχειρηματικών ιδεών
τους.
Υπηρεσία 5: Παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών:
Τεχνικές προτάσεις βάσει
τεχνικής εξειδίκευσης και
εξειδικευμένης
εμπειρογνωμοσύνης για την
υποστήριξη 25 ελληνικών
ΜΜΕ και την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών τους
σχεδίων σκοπιμότητας.

και τα αποτελέσματα της διαλογής και της επικύρωσης των
δυνατοτήτων των εν δυνάμει επιχειρηματικών ιδεών σε 25
ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπηρεσία 6: Κατάρτιση
σχεδίου βιωσιμότητας/
αειφορίας του καινοτόμου
μοντέλου Αγροδιατροφικών
συστάδων (Agrifood
Clusters).

Κατάρτιση ενός σχεδίου για την βιωσιμότητα/αειφορία του
Μοντέλου Καινοτόμων Αγροδιατροφικών Ομάδων (Clusters)
που θα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του FOCUS. Παραδοτέο:
Σχέδιο Αειφορίας συνεργατικών σχηματισμών μετά το πέρας
του χρόνου ζωής του έργου.

 Παροχή υπηρεσιών για εργασίες τεχνικών συμβουλών και
υποστήριξης προς τις ελληνικές ΜΜΕ (25 που θα επιλεγούν)
για την ανάπτυξη αρχικού Επιχειρηματικού Σχεδίου
Σκοπιμότητας για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Παραδοτέο:
Αναφορά που θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε και τα επιχειρηματικά σχέδια για τις 25
Ελληνικές ΜΜΕ στις οποίες θα παρασχεθεί τεχνική
υποστήριξη.

Γενικό Σύνολο

31.7.2019

11.000,00€

5 / D5.2.4

30.9.2019

10.000,00€

6 / D6.2.3

60.000,00€
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Πνευματικά Δικαιώματα Πλατφόρμας

Όλα τα αποτελέσματα - αναφορές, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o
πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς
παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι
εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, θα
ενσωματωθούν λογότυπα του προγράμματος στο σύστημα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/
διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν
κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από
τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός
δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του
λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην
οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του
Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οχτώ
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10€) πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους
έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα Ευρώ κι ενενήντα λεπτών (11.612,90€), ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€).
Αναλυτικά ανά τμήμα:
 Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας
(σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης
(Training Toolbox) για το πρόγραμμα Focus, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων
τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της - 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
23.387,10€ μη συμπ. ΦΠΑ.
 Τμήμα 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 25 ελληνικές
ΜΜΕ για την εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους
και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας - 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ ήτοι 16.935,48€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Τμήμα 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου μοντέλου
Αγροδιατροφικών συστάδων (Agrifood Clusters), που θα παραδοθεί πέραν του τέλους του
έργου - 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 8.064,52€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ
ΕΜΠ»
με
προϋπολογισμό
60.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
γ) H προβλεπόμενη κράτηση, ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε
πληρωμής πρo φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής,
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 3
και ΚΥΑ 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B’
της παρούσας.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα υπηρεσιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό
ανά τμήμα.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές:
α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα υπηρεσιών
β) για περισσότερα του ενός (1) τμήματα υπηρεσιών
γ) για το σύνολο των τριών (3) τμημάτων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα του άρθρου 3
της Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα
με:
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τον ν. 4485/2017 (Α' 114 4.8.2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις“
τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β
826/10.09.1996) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2
του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και το άρθρο 377 παρ.1., περ. 81 του Ν. 4412/2016.
τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».
τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
το Π.Δ.. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Εγκριση του "Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β' 3698).
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τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
το Π.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ Α 44/25.2.2014) «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων»
το ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διαταξεις»
τη με αρ. 7/2015 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ)
τη με αρ. 19/2018 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ ΩΩΥΓΟΞΤΒ-ΘΒ3)
του αναρτητέου στην ΕΑΑΔΗΣΥ, υπ’αριθμ.: ΕΞ 184471 – 2018/10001/31-05-2018
ενημερωτικού έγγραφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
την κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε),
του αναρτητέου στην ΕΑΔΗΣΣΥ, υπ’αριθμ.: ΕΞ 12161 – 2018/10001/12-01-2018
ενημερωτικού έγγραφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
τον ν. 4172/2013 (Α 167) “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις”, άρθρο 64
“Συντελεστές παρακράτησης φόρου”, ως τροποποιηθείς ισχύει.
την απόφαση αριθμ. 3491 (ΦΕΚ Β΄ 1992/9-6-2017) του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών « τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5143/11-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11-12-2014)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου
υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης κράτησης του 0,10% , που προβλέπεται στο
Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’ ), όπως ισχύει.»
τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV,
τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
το Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
την ΚΥΑ 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22-3-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016» (Α΄ 147).
τον ν. 4488/2017 άρθρο 39 «Αποκλεισμός από δημόσιες Συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις
λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»
τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις

21

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21




















διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
ΕΜΠ στις 16.1.2019 [3η/2019) Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού] με
θέμα την έγκριση διενέργειας του Νο 23/2018 ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ:
ΩΓ3Θ46ΨΖΣ4-ΦΝΛ & ΑΔΑΜ: 19REQ004374591
την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
ΕΜΠ στις 14.2.2019 [9η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ] για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων, Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής για του Νο 23/2018
διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΤΙΛ46ΨΖΣ4-ΡΩΙ.
την
απόφαση
της
Επιτροπής
Ερευνών
και
Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε ΕΜΠ για τη Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων του ΕΛΚΕΕΜΠ για το 2019 (9η/2019 Συνεδρίαση) της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ στις
14.2.2019 ΑΔΑ: ΩΤΙΛ46ΨΖΣ4-ΡΩΙ.
την
απόφαση
της
Επιτροπής
Ερευνών
και
Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε ΕΜΠ για την έγκριση του Τεύχους Διακήρυξης καθώς και των όρων του
διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών (Συνεδρίαση 10η/2019) στις 20.2.2019 (ΑΔΑ:
ΩΟ0Τ46ΨΖΣ4-36Τ & ΑΔΑΜ: 19REQ004499947).
την υπ΄ αριθμόν 3858/14.1.2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Λ.Κ.Ε ΕΜΠ στις
14.1.2019 (ΑΔΑ: Ω54Ο46ΨΖΣ4-ΘΨ8).
το με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004354712 πρωτογενές αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης.
το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των παραδοτέων, της
Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου Καθηγήτριας κας Μ. Κροκίδα, το οποίο εστάλη στο
συντονιστή του έργου «Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 13.2.2019 (Αρ πρωτ.:
9402/14.2.2019)
Ν. 4521 (ΦΕΚ 38 Α 2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αττικής και άλλες διατάξεις», άρ. 11.
Ν. 2939 (ΦΕΚ Α 179 6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.»
Ν. 4496 (ΦΕΚ Α 170/8-11-2017) «Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες
διατάξεις.»
Διευκρινιστικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)
με αριθμ. πρωτ. 5035 /28-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) και θέμα «Ζητήματα που άπτονται
του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον
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προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού».
την απόφαση υπ’αριθμ 300488/ΥΔ1244/Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των
προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1099/19.4.2016.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
(http://eprocurement.gov.gr).
Περίληψη της παρούσας όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
(https://diavgeia.gov.gr).
Η παρούσα προκήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική προκήρυξη μετά των
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο
του ΕΛΚΕ «http://www.edeil.ntua.gr» στην διαδρομή: ΝΕΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΠΡΟΚΗΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΜΠ
http://www.ntua.gr, στη διαδρομή ΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/.
ΑΡΘΡΟ 8: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: α) Η παρούσα διακήρυξη με τα
παραρτήματά της β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γ) Το συμφωνητικό δ)
Υπεύθυνη Δήλωση ε) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή και διατίθενται και στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, στη
διεύθυνση «http://www.edeil.ntua.gr».
Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» (http://eprocurement.gov.gr).
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον
διαγωνισμό, το αργότερο (έξι) 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών,
αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
9.1 Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρα 19 & 25 Ν. 4412/2016)
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν.
4412/2016).
9.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής (άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 και 74 του Ν.
4412/2016 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, όπως ορίζονται στην
παρούσα προκήρυξη.
Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και
την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς
δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο PDF,
αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή),
αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των
οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ’) είναι οι εξής:
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται, επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση (άρθρο 73, παρ. 10, ν.4412/2016)
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
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διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Ε) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται
στις παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.
4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
ΣΤ) Να μην εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. δ
του άρθρου 73 και στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
Ζ) Να μην έχει κάνει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Η) Να μην έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
Θ) Να μην έχει κριθεί ο οικονομικός φορέας ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79.
Ι) Να μην επιχειρεί οικονομικός φορέας να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

26

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21

Κ) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ, του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (Δ) έως (Ι) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & Κ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & Κ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του
ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων Α, Β και Γ.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των
παραπάνω περιπτώσεων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & Κ.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται
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αναλυτικά στο άρθρο 13 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ»,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
9.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το ΜΕΡΟΣ Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ,IV και
VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη
έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του
Παραρτήματος Δ’ της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (συμπληρώνεται από όλους τους
οικονομικούς φορείς).
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπρόσωπους του οικονομικού φορέα
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (συμπληρώνεται κατά
περίπτωση)
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας (στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης)
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού (συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς).
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων η επαγγελματικό
παράπτωμα
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016.
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στο
(≥100%) του προϋπολογισμού των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στο πλαίσιο της παρούσας
διακήρυξης και αφορά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις από την δημοσίευση της
παρούσας, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Αν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς καταθέσουν προσφορά για παραπάνω του ενός τμήματος και
αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως, το
ανωτέρω εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα.
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Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Α) Κατάλογος παραδόσεων υπηρεσιών που εκτέλεσε ο οικονομικός φορέας κατά τα τρία (3)
τελευταία έτη που να πιστοποιεί την ικανότητα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων
εξειδικευμένου χαρακτήρα (Τμήμα 1) και υπηρεσιών εξωτερικής τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης
και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Τμήματα 2 & 3) και να διαθέτει εμπειρία υλοποίησης
σχετικών υπηρεσιών, τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, και αξιοπιστία. Ο κατάλογος
παραδόσεων υπηρεσιών πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης. Οι
παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας κατά
την έννοια του αρ. 2. Ν. 4412/2016, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον
τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
Β) Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα της ομάδας έργου των υποψήφιων οικονομικών
φορέων (παρόχου υπηρεσιών):
Τμήμα 1
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να
είναι ικανοί, να αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις των υπό
ανάθεση υπηρεσιών. Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους
για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό, η προτεινόμενη
από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα
κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
Α) Υπεύθυνο έργου ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και της εκπροσώπησης του
αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο. Ο υπεύθυνος
έργου πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία:
α) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνολογικών επιστημών (ή τεχνολογικής
κατεύθυνσης) ή ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με αναγνώριση
από τον ΔΟΑΤΑΠ και Μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής με
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) Αποδεδειγμένη εμπειρία ως υπεύθυνος έργου (Project Manager) στη Διαχείριση και
υλοποίηση έργων του αντικειμένου του Τμήματος 1 της παρούσας διακήρυξης.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου).
Β) Ομάδα έργου που θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) στελέχη που να
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
- Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
α) Τίτλο σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με αναγνώριση από
τον ΔΟΑΤΑΠ.
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β) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Σχεδιασμό, υλοποίηση, ανάπτυξη και εγκατάσταση
ηλεκτρονικών πλατφορμών,
γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία για την υλοποίηση συστημάτων, εφαρμογών (mobile, web) και
ιστοσελίδων
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου).
- Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος που θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
α) Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου ή Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή ή
ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής και των
Τροφίμων και
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου)
Τμήμα 2
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να
είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις των υπό
ανάθεση υπηρεσιών. Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους
για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό, η προτεινόμενη
από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα
κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
Α) Υπεύθυνο έργου ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και της εκπροσώπησης του
αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο. Ο υπεύθυνος
έργου πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία:
α) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνολογικών επιστημών (ή τεχνολογικής
κατεύθυνσης) ή ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με αναγνώριση
από τον ΔΟΑΤΑΠ και Μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής με
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) Αποδεδειγμένη εμπειρία ως υπεύθυνος έργου (Project Manager) στη Διαχείριση και
υλοποίηση έργων του αντικειμένου του Τμήματος 2 της παρούσας διακήρυξης.
δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου),
στ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής και των
τροφίμων.
Β) Ομάδα έργου που θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη που να
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
i) Τέσσερα (4) τουλάχιστον στελέχη με:
α) Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών επιστημών Οικονομίας ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή/και Μηχανολόγου Μηχανικού ή ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου)
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γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων ή σχεδίων σκοπιμότητας.
ii) Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με α) Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου ή Χημικού
ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου) και
γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής και των Τροφίμων
Τμήμα 3
1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα
οποία να είναι ικανοί, να αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις
απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και
πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του
Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό, η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα
πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και
εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
Α) Υπεύθυνο έργου ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και της εκπροσώπησης του
αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο. Ο υπεύθυνος
έργου πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα.
α) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνολογικών επιστημών (ή τεχνολογικής
κατεύθυνσης) ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, με αναγνώριση
από τον ΔΟΑΤΑΠ και Μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής με
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) Αποδεδειγμένη εμπειρία ως υπεύθυνος έργου (Project Manager) στη Διαχείριση και
υλοποίηση έργων του αντικειμένου του Τμήματος 3 της παρούσας διακήρυξης.
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου),
ζ) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση Μελετών, Μεθοδολογιών, σχεδίων βιωσιμότητας
και εξειδικευμένων εργαλείων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε συναφείς με το
έργο τομείς.
Β) Ομάδα έργου που θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος που να
διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών επιστημών Οικονομίας ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
ισότιμο τίτλο σχολών αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου
γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής και των
τροφίμων.
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δ) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών με το αντικείμενο της υπηρεσίας
μελετών.
ΜΕΡΟΣ VΙ : Τελικές Δηλώσεις (συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς).
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή
του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι:
- Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
- Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και
να και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
- Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
- Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
- Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.(Ν
4497/Α΄171/13-11-2017, άρ. 107, παρ. 13). Τα ανωτέρω έγγραφα από τα οποία και
προκύπτει η εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα θα πρέπει να προσκομιστούν στα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν του αιτήματος του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και
μόνο με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
αντικατάσταση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους
εμπλεκόμενου στην εκτέλεση της σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφόμενων υπηρεσιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται
στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
υπηρεσίας/των υπηρεσιών της παρούσας σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι
συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέση εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και συνεπώς δε
γεννάται καμιά υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της αναθέτουσας Αρχής απέναντι τους.
9.4 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 παρ. 7, Ν.4412/2016)
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
9.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016.)
α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται, πως όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/
τους αντικαταστήσει.
Επομένως, οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν χρειάζεται να παρέχονται για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, για τις
περιπτώσεις που το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, μέχρι την Παρασκευή 8.3.2019 και ώρα 9:00 π.μ. Η
προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα
(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
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συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές
ενδείξεις:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
……………………….
(Διεύθυνση παράδοσης)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 23/2018
Διακήρυξη αρ. πρωτ. ………./…./…./2019
(Ημερομηνία Διενέργειας …/…/2019)
Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ………..
«Αντικείμενο Διαγωνισμού»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Επίσης, στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσας,
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 και το
παράρτημα Β’ της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν
συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 τη
παρούσας
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Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο
φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφέροντες
με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 93 Ν. 4412/2016).
Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
1. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν.
4412/2016 (Παράρτημα Δ’)
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ:
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου
73 του Ν.4412 /2016, ήτοι:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
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• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της ,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013.
Δηλώνεται

ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις

αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.:
δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις

λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας
οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.
Δηλώνεται

ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες),
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα,
με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των
επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που
ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά
πρόσωπα .
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Δηλώνεται ότι μέχρι

και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική τους ιδιότητα.
Δηλώνεται

η καταλληλότητα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και η
επαγγελματική ικανότητα που τέθηκαν ως κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα αρχή.
2. Δήλωση (υπέχουσα θέση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986) (Παράρτημα ΣΤ’- Υπόδειγμα),
του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία να
δηλώνει ότι:
-

-

έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους ανεπιφύλακτα αποδέχεται στο
σύνολο τους
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
δε βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν (όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν)
δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο από ΣΕΠΕ για παράβαση διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας

3) Ισχύον καταστατικό ή πρακτικό εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεως ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 94 Ν. 4412/2016)
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν
την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα, τα οποία και τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος
Ανάδοχος, πρέπει να περιλαμβάνει ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο και να περιέχει,
με ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Προσφέροντα
τον πίνακα του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 95 Ν. 4412/2016)
Ο φάκελος Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο,
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
οικονομικά στοιχεία προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της
Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον
Προσφέροντα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
ΤΜΗΜΑ (…..)

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους
του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν
είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα υπηρεσιών,
β) για περισσότερα του ενός (1) τμήματα υπηρεσιών και γ) για το σύνολο των τριών (3) τμημάτων
υπηρεσιών, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα του άρθρου 3 της Διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την παραλαβή κάθε τμήματος υπηρεσίας ή των
τμημάτων των υπηρεσιών σε περίπτωση ανάδοχου για παραπάνω του ενός τμημάτων υπηρεσιών ή
του συνόλου των υπηρεσιών στην περίπτωση ενός αναδόχου για όλα τα τμήματα και με την
προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών από τον ανάδοχο
και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα
με το άρθρο 102 παρ 4. του Ν.4412/2016.
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται
σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από
τον ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν μετά την διόρθωση του Φ.Π.Α. η τιμή
ανά ομάδα και η συνολική τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. υπερβαίνει
το προϋπολογισθέν ποσό της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά θα απορρίπτεται και θα
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. Προσφερόμενο είδος το
οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική
αξία.
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 14: ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν
υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρα
86, 96, 100, 102 και 117 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8.3.2019 και ώρα 10:00 π.μ στον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π, κτίριο Οικονομικών Υπηρεσιών και Έρευνας, 2ος όροφος, Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και η οποία, αφού παραλάβει τις
υποβληθείσες προσφορές, θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται
από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το
αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο
ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την
πρόσκληση (άρθρο 100, παρ. 2 α του Ν. 4412/2016).
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που
είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 100, παρ. 2 β του Ν.
4412/2016).
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών (άρθρο 100, παρ. 2 γ του Ν. 4412/2016). Η αποσφράγιση
αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εάν δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση την
επόμενη εργάσιμη, τότε ορίζεται νέα ημερομηνία η οποία ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες με
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
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Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. Για την παρούσα εκδίδεται μια απόφαση που επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό με τα
αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να
υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (τελευταίο εδάφιο της παρ.1, του άρθρου 103, Ν.
4412/2016).
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV τότε εφαρμόζονται,
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται
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η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση,
σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (παρ. 3,
αρθρ. 103, Ν. 4412/2016).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται. (παρ. 4, αρθρ. 103, Ν. 4412/2016).
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων
της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η
διαδικασία ματαιώνεται. (παρ. 5, αρθρ. 103, Ν. 4412/2016).
4.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω
απόφαση κατακύρωσης. (παρ. 6, αρθρ. 103, Ν. 4412/2016).
5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 13 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας είναι τα εξής:
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Α) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που
υπογράφουν το ΤΕΥΔ. Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης)
πρέπει να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του
άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων
τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η
υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).
Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Το πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής αποδεικνύει ότι ήταν και είναι ενήμεροι
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως
προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

44

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις άνω περιπτώσεις .
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 8 «προϋποθέσεις συμμετοχής»:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου
απαιτείται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων1.

1

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις άνω περιπτώσεις .
ΙΙ) Για την περίπτωση Ε’ του άρθρου 9 «προϋποθέσεις συμμετοχής», ήτοι για τη μη αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
(υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου), υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ή ένορκη
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
μέρος λόγοι αποκλεισμού.
Για τις περιπτώσεις της παραγράφου Γ’, του άρθρου 9.2 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς (4488/Α΄137/13-9-2017, άρθρο 39, παρ. 2), ή σε περίπτωση αδυναμίας
εκδόσεως αυτού από την αρμόδια διεύθυνση, την προβλεπόμενη από την παρ.2 του άρθρου 80
του ίδιου νόμου ένορκη βεβαίωση. Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων
συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής,
δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2γ’ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
ΙΙΙ)Για τις λοιπές περιπτώσεις ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ του άρθρου 9 της παρούσης, υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ή ένορκη
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
μέρος λόγοι αποκλεισμού:
 Συμφωνίες με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
 Σύγκρουση συμφερόντων
 Πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
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Ο οικονομικός φορέας α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. β) δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.
Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ένορκη βεβαίωση
ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να
καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80.
-

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό
ανάδοχο κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και εντός των προβλεπόμενων σε αυτό
προθεσμιών, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν.

-

Κατά παρέκκλιση, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης,
μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο
υποβολής τους (πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας).

-

Για το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις
δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης,
εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ) αρκεί η προσκόμιση τους από τον προσωρινό
ανάδοχο με ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή τους,
δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής
τους χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου, καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 104 παρ. 1
του ν. 4412/2016.

-

Η ένορκη βεβαίωση που προσκομίζεται σε αντικατάσταση και μέχρι την έκδοση του
πιστοποιητικού της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
(πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ), μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την
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καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
και μέχρι την προσκόμισή της μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον
προσωρινό ανάδοχο (δηλαδή ακόμη και κατόπιν της πρόσκλησης από την αναθέτουσα
αρχή για την υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών), αρκεί στο περιεχόμενό της να
βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV. του ΤΕΥΔ (Κριτήρια επιλογής):
1. Καταλληλότητα:
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (σε ισχύ) το οποίο πιστοποιεί την εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συναφές με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης (Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016).
2 . Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ή
Β) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις από τη δημοσίευση της παρούσας, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του.
3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο
Παράρτημα Β’, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα σχετικά
έγγραφα. Συγκεκριμένα:
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II.
III.





Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων σχετικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν
την τελευταία τριετία (προς διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού,
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, Προσάρτημα Α, Παράρτημα ΧΙ), με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, την ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη συνοδευόμενο από
κατάλληλες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά το
παρελθόν. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης)
είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
Να δηλωθεί η οργάνωση, η δομή και τα μέσα με τα οποία οι οικονομικοί φορείς είναι
ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις των υπό
ανάθεση συμβάσεων.
Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Έργου με συμπληρωμένα τα ονόματα στελεχών, τη σχέση
εργασίας του με το διαγωνιζόμενο, τους τίτλους σπουδών τους, συνοπτική παρουσίαση της
εμπειρίας, τα οποία θα πρέπει συνολικά για την Ομάδα Έργου, τον Υπεύθυνο ‘Έργου ή το
προσωπικό εκτέλεσης (ανάλογα με τα τιθέμενα κριτήρια του κάθε τμήματος) να καλύπτουν
όσα ορίζονται στην παράγραφο 9.3 της παρούσας.
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου και του του Υπευθύνου
Έργου κάθε τμήματος (όπου χρειάζεται), από τα οποία σαφώς να προκύπτει η γενική και
ειδική εμπειρία σε σχέση με την απαιτούμενη στην παράγραφο 9.3 της παρούσης.
Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου, τα μέλη της Ομάδας Έργου ή το προσωπικό του
υποψήφιου Αναδόχου, θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
Τα στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή και ακριβή
Έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης, που αφορούν στη
συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου
Στην περίπτωση επιλογής του διαγωνιζομένου, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη
της ομάδας έργου για το διάστημα που προβλέπεται από τη Σύμβαση
Για την απόδειξη των ανωτέρω χρειάζεται να προσκομιστούν τα πτυχία των μελών της
εκάστοτε (ανάλογα το τμήμα) ομάδας έργου αλλά και βεβαιώσεις για την απόδειξη της
εργασιακής τους εμπειρίας.
Για το σύνολο των προτεινόμενων μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να περιγραφεί ο
ρόλος τους στο προτεινόμενο σχήμα και να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα
καλύψουν.
Για τα στελέχη της Ομάδας Έργου που δεν ανήκουν στο δυναμικό του συμμετέχοντος, θα
πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 συνεργασίας του στελέχους με τον
συμμετέχοντα για όλη τη διάρκεια του έργου.

Ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα
αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της Ένωσης
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου
της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τον διαγωνισμό με
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
δ) τον Συντονιστή της Ένωσης
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας
αρχής.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 17: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την
παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105 Ν.
4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
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ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής: α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο
127 του Ν. 4412/2016 ένστασης β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
1. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (βάσει τιμής). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
2. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν.
4412/2016, δηλαδή εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης ή/και εγκατάστασης των υπηρεσιών παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β, με την
προϋπόθεση να εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης της
Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε online κεντρικό διακομιστή που θα βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις του Εργ. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), στη Σχολή Χημικών
Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. Ο διακομιστής θα λειτουργεί ως Web Server.
Τα παραδοτέα όλων των υπηρεσιών θα παραδίδονται στην Αγγλική γλώσσα και στο Εργαστήριο
Σχεδιασμού & Ανάλυσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Αιθ. Ζ.309.
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα υπηρεσιών θα
πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Η παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο
απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 216, 217, 218, 219 και 221 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρο 200, ν.4412/2016)
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων, των
νομίμων παραστατικών και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, καθώς και την
προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις (Ν 4497/13-11-2017),αλλά κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης και
σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης
γ) H προβλεπόμενη κράτηση, ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε
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πληρωμής πρo φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής,
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 3
και ΚΥΑ 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017)
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον Παρέχοντα Υπηρεσίες κατά την παροχή των
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, δεν θα έχει καμία εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση
από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, πρέπει δε να έχει επαρκή τεχνική /η/και επιστημονική κατάρτιση και να είναι
της απόλυτης εμπιστοσύνης του Παρέχοντος Υπηρεσίες.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016)
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 Ν. 4412/2016, από
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από
το ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ)
Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε1’ της παρούσας ή σύμφωνη με
υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια (3) τρεις μήνες μετά το συμβατικό χρόνο
παράδοσης των ειδών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά για το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παραπάνω
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται δ)
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ.
και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η) τον τίτλο της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 25: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. (άρθρο 201 ν. 4412/2016).
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει τις συμβατικές προθεσμίες παράδοσης των τμημάτων
της παρούσας, έως την ημερομηνία στην οποία τυχόν παραταθούν οι προθεσμίες αυτές από τη
Διαχειριστική Αρχή. Η εν λόγω παράταση δε δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του
Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με
αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού
της Σύμβασης.
2. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η εκχώρηση της σύμβασης ή μέρος αυτής χωρίς την ρητή
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας Αρχής. Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που
απορρέουν από την σύμβαση αυτή, επιτρέπεται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η εν λόγω εκχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την λήψη
έγγραφης ρητής συναίνεσης.
Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις
και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε
τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα
τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά
τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος,
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους
όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη
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6. του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης
της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
ΑΡΘΡΟ 29: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, να διακόψει ή να ματαιώσει τη διαδικασία
του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
106 του ν. 4412/2016, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την Προκήρυξη,
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η
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συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ,
Ε και ΣΤ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΚΑΘ. Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ
ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through

transnational Clusters – FOCUS”».
Σημείωση: Όλα τα παραδοτέα των 6 υπηρεσιών των τριών Τμημάτων που
προδιαγράφονται παρακάτω θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα, που είναι
και η επίσημη γλώσσα του έργου.

ΤΜΗΜΑ 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online
διαχειριστικής πλατφόρμας αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης
(Training Toolbox) για το πρόγραμμα Focus.
[Ολοκλήρωση τμήματος έως 31.5.2019 με την προϋπόθεση να εγκριθεί
από τη Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης της
Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online
διαχειριστικής πλατφόρμας συνεργασίας για το πρόγραμμα
Focus. (Focus Collaboration Platform)

Περιγραφή Υπηρεσίας 1

Στοιχεία Έργου FOCUS:
Πακέτο Εργασίας 4: Σχεδιασμός και λειτουργία καινοτόμων συνεργατικών

σχηματισμών (clusters)
Παραδοτέο 4.2.4:

FOCUS Collaboration platform

Περιγραφή περιεχομένου υπηρεσίας:
Υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης διαδικτυακής (Web-based) πλατφόρμας
συνεργασίας, «FOCUS Collaboration Platform», για την υποστήριξη των μελών των
καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (clusters) που θα δημιουργηθούν στο
πλαίσιο του έργου «FOCUS».
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Παραδοτέα υπηρεσίας

Η υπηρεσία του αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:


Σχεδιασμός, ανάλυση, χαρακτηριστικά

και προδιαγραφές της

πλατφόρμας - Έκθεση Εφαρμογής


Διαδικτυακή πλατφόρμα – Focus Collaboration Platform



Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και τεκμηρίωσης της διαδικτυακής
πλατφόρμας συνεργασίας Focus Collaboration Platform



Εκπαίδευση χρηστών & διαχειριστών της διαδικτυακής πλατφόρμας
συνεργασίας Focus Collaboration Platform

Ποσό με ΦΠΑ: 10.000,00 Ευρώ
Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 8.064,52 Ευρώ

Α/Α
1.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες/υποσυστήματα, ως εξής*:
Υποσύστημα διαχείρισης
χρηστών. Η υπηρεσία διαχείρισης
χρηστών επιτρέπει τη
δημιουργία/διαχείριση λογαριασμών
χρηστών, στους οποίους ανάλογα με
την κατηγορία στην οποία θα
ανήκουν (διαχειριστές, βοηθοί, μέλη

1.1.1

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

έργου FOCUS, συμμετέχοντες στα

ΝΑΙ

clusters (MME), απλοί χρήστες, κλπ)
και το ρόλο τους, θα αποδίδονται
διαφορετικά προνόμια και
δυνατότητες πρόσβασης στις
υπηρεσίες της πλατφόρμας (Role

Based Access control). Σύνολο των
χρηστών: τουλάχιστον 120.

59

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21
Υποσύστημα αίτησης εγγραφής.
Η εγγραφή νέου χρήστη δε θα
γίνεται

αυτόματα,

αλλά

μέσω

διαδικτυακής φόρμας, η οποία θα
υποβάλλεται

ηλεκτρονικά

και

το

περιεχόμενό της θα αξιολογείται. Ο
διαχειριστής της πλατφόρμας θα
πρέπει να ελέγχει αν επιτρέπεται να
1.1.2

δοθεί πρόσβαση στον συγκεκριμένο
χρήστη

και

σε

ποιες

από

τις
και

υπηρεσίες

της

πλατφόρμας

αντίστοιχα

να

δίνει

ΝΑΙ

δικαιώματα

πρόσβασης ή να τους απορρίπτει.
Αυτό το κομμάτι θα αποτελεί το
register, όπου ο χρήστης θα έχει τη
δυνατότητα

να

δηλώσει

το

επιθυμητό username και password.
Υποσύστημα
δεδομένων
Βάσεις

εισαγωγής
από

διάφορες

Δεδομένων.

Το

υποσύστημα αυτό θα πρέπει να
παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής
1.1.3

δεδομένων στην πλατφόρμα από
διάφορες

βάσεις

ΝΑΙ

δεδομένων

(MySQL, Excel, Oracle SQL), καθώς
επίσης

και

διασύνδεσης

τη
με

δυνατότητα
άλλες

βάσεις

διαδικτυακών εφαρμογών.
Υπηρεσία διαχείρισης φορμών
1.1.4

και περιεχομένου. Οι διαχειριστές
της

πλατφόρμας

θα

πρέπει

να

μπορούν να τροποποιήσουν εύκολα
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και γρήγορα, από μια βασική οθόνη,
το περιεχόμενο της κάθε φόρμας.
Για κάθε περιεχόμενο θα πρέπει να
ορίζεται

το

επίπεδο

πρόσβασης

ανάλογα με το ρόλο του κάθε
χρήστη. Η κάθε φόρμα εκτός από το
περιεχόμενο, θα πρέπει να μπορεί να
δεχτεί και επισυναπτόμενα αρχεία.
Το μενού των περιεχομένων της θα
είναι

πλήρως

παραμετροποιήσιμο

(δυναμική προσθήκη και αφαίρεση
κατηγοριών).
Υπηρεσία

καταγραφής.

σύστημα

διαχείρισης

πλατφόρμας

θα

περιλαμβάνει
1.1.5

της

πρέπει

υπηρεσία

Το

που

να
να

καταγράφει πλήρως τα γεγονότα –
δραστηριότητες
την

της

κίνηση

πλατφόρμας,

των

ΝΑΙ

χρηστών,

ημερομηνίες πρόσβασης, καθώς και
οποιαδήποτε

άλλα

γεγονότα

–

συμβάντα (Logs).
Υπηρεσία εξαγωγής δεδομένων
και

δημιουργίας

εκθέσεων.

Θα

αναπτυχθεί
1.1.6

μηχανισμός

αναφορώνπρέπει

να

ολοκληρωμένος
εξαγωγής

των

δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή
(.xls, .xml) μόνο για συγκεκριμένους
ρόλους χρηστών. Επίσης, θα πρέπει
να παράγονται αυτοματοποιημένα,
με

βάση

τα

καταχωρημένα
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δεδομένα,

προτυποποιημένες

αναφορές.
Υπηρεσία

ειδοποίησης

των

χρηστών. Το σύστημα θα πρέπει να
1.1.7

παρέχει

υπηρεσίες

ειδοποίησης

ηλεκτρονικής

των

χρηστών

ΝΑΙ

με

ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).
Έξυπνη

μηχανή

δεδομένων.
1.1.8

αναζήτησης

Θα

αναπτυχθεί

πρέπει

να

ολοκληρωμένος

ΝΑΙ

μηχανισμός σύνθετης αναζήτησης
των καταχωρημένων δεδομένων.
Υπηρεσία

παρουσίασης

κρίσιμων

φορέων

αγροδιατροφικού

του

τομέα

(ανά

χώρα και είδος). Η πλατφόρμα θα
1.1.9

περιλαμβάνει

κατάλογο

κυριότερων

των

ΝΑΙ

φορέων/εκπροσώπων

στον αγροδιατροφικό τομέα, ανά
χώρα και είδος και περιγραφή των
προφίλ τους.
Υπηρεσία
μελών

παρουσίασης
των

συνεργατικών

σχηματισμών
1.1.10

των

(clusters).

Η

πλατφόρμα θα παρέχει δυνατότητα
παρουσίασης
clusters

των

μελών

(προφίλ,

ΝΑΙ

των

προϊόντα,

υπηρεσίες, κλπ)
Διασύνδεση με Πλατφόρμα/ες
1.1.11

Προσφοράς

και

Ζήτησης

προϊόντων/υπηρεσιών
αγροδιατροφής

(Marketplace).
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Η δομή και η αρχιτεκτονική της
πλατφόρμας θα παρέχει υπηρεσίες
διασύνδεσης με άλλες πλατφόρμες
(Marketplaces)

για

την

προώθηση/προβολή

των

προϊόντων/υπηρεσιών

των

μελών

Market

&

των clusters.
Υποσύστημα

technology intelligence module.
Το σύστημα αυτό θα αποτελεί χώρο
της πλατφόρμας στον οποίο θα
αναρτώνται

διάφορες

μελέτες

αγοράς, αναφορές, οδηγοί, κλαδικές
1.1.12

εκθέσεις

κτλ.

δίνοντας

τη

δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο
να

ΝΑΙ

ενημερωθεί για στοιχεία και

εξελίξεις στον κλάδο, βρίσκοντας
όλη την απαραίτητη πληροφορία
συγκεντρωμένη

στην

πλατφόρμα

FOCUS Collaboration platform του
έργου.
Υποσύστημα

εργαλείων

ηλεκτρονικής
1.1.13

κατάρτισης.

πλατφόρμα

θα

Η

περιλαμβάνει

ΝΑΙ

εργαλεία και υπηρεσίες κατάρτισης
των μελών του cluster.
Υπηρεσία

1.1.14

παρουσίασης

κανονιστικού

και

πλαισίου.

πλατφόρμα

παρουσιάζει

Η

στοιχεία

νομικού
για

θα
το

κανονιστικό και νομικό πλαίσιο στο
χώρο της Αγροδιατροφής και θα
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ενημερώνει

τα

μέλη

για

τυχόν

εξελίξεις, αλλαγές, κλπ.
Υπηρεσία

παρουσίασης

ευκαιριών χρηματοδότησης. Η
πλατφόρμα
1.1.15

θα

παρουσιάζει

τις

δυνατότητες χρηματοδότησης των

ΝΑΙ

επιχειρηματικών σχεδίων των μελών
και θα ενημερώνει τα μέλη για τυχόν
εξελίξεις, αλλαγές, κλπ.
Υποσύστημα

εργαλείων

ηλεκτρονικής
πλατφόρμα
1.1.16

εκπαίδευσης.

θα

περιλαμβάνει

εκπαιδευτική

εργαλειοθήκη

αυτή

προσδιορισθεί

θα

Η
μία

όπως
και

ΝΑΙ

αναπτυχθεί στο Παραδοτέο 5.1 του
έργου «FOCUS» (Υπηρεσία 3 του
παρόντος διαγωνισμού).
Άλλες υπηρεσίες. Η πλατφόρμα
θα
1.1.17

πρέπει

υπηρεσίες

να

υποστηρίζει

όπως

εργαλείο

και
RSS,

νέα/ανακοινώσεις, αναρτήσεις νέων
εκδηλώσεων,

όρους

ΝΑΙ

χρήσης,

βιβλιογραφία, κλπ.
* Το περιεχόμενο των υπηρεσιών 1.1.9- 1.1.15 θα αναπτυχθεί στην Υπηρεσία 2
του παρόντος τμήματος.

1.2

Γενικά χαρακτηριστικά Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει να πληροί τις
παρακάτω παραμέτρους:
Εμπιστευτικότητα: διασφάλιση ότι

1.2.1

τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε

ΝΑΙ

μη εξουσιοδοτημένες οντότητες
1.2.2

Ακεραιότητα:

διασφάλιση

ότι

τα
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δεδομένα δεν έχουν τροποποιηθεί ή
αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο
χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη της.
Διαθεσιμότητα: διασφάλιση ότι ένας
1.2.3

πόρος θα είναι πάντα προσβάσιμος

ΝΑΙ

και διαθέσιμος.

1.2.4

Συνέπεια:

Η

διασφάλιση

σύστημα

συμπεριφέρεται

αναμένεται

ότι

το

όπως

από

τους

ΝΑΙ

εξουσιοδοτημένους χρήστες του.
Επεκτασιμότητα:

ικανότητα

δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων
1.2.5

απαιτήσεων

χωρίς

κανονικής

διακοπή

λειτουργίας

της

ΝΑΙ

του

συστήματος.
1.2.6

Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια
παρεχόμενων υπηρεσιών
Ευκολία

1.2.7

ΝΑΙ

διαχείρισης:

παρακολούθηση των διαδικασιών για
διασφάλιση

ποιοτικής

παροχής

ΝΑΙ

υπηρεσιών
Υποστήριξη ανοικτών προτύπων και
1.2.8

αρχιτεκτονικής για την εξασφάλιση
της

βιωσιμότητας

και

της

ΝΑΙ

μελλοντικής επέκτασης του έργου
1.2.9
1.2.10

Μοντέρνα διαδικτυακή σχεδίαση
Υποστήριξη

των

γνωστών

φυλλομετρητών (browsers)
Απόλυτη

1.2.11

όλων

ΝΑΙ

συμφωνία

συμβατότητα
με

τις

εθνικές

ΝΑΙ

και
και

κοινοτικές διατάξεις και οδηγίες περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού

65

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21
χαρακτήρα.
Η πλατφόρμα και το περιεχόμενο
των
1.2.12

φορμών

θα

σχεδιαστούν

στην

γλώσσα,

είναι

που

πρέπει

να

αγγλική
η

ΝΑΙ

επίσημη

γλώσσα του έργου.
Απαιτήσεις Ασφάλειας
1.3

Κατά τη φάση ανάλυσης του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα
και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για:

1.3.1

Την

ασφαλή

και

επεξεργασία των δεδομένων.
Την

1.3.2

αποθήκευση

ασφαλή

υποδομών

διαχείριση
της

ΝΑΙ

των

διαδικτυακής

ΝΑΙ

εφαρμογής.
Τη μετάδοση της ευχρηστίας και της
1.3.3

εμπειρίας προς το προσωπικό του

ΝΑΙ

αναδόχου.
Τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας
1.3.4

των προσωπικών και ευαίσθητων

ΝΑΙ

προσωπικών δεδομένων.
1.4

Εγκατάσταση
Η

διαδικτυακή

πλατφόρμα

θα

εγκατασταθεί σε online κεντρικό
διακομιστή που θα βρίσκεται στις
1.4.1

εγκαταστάσεις του Εργ. Σχεδιασμού
& Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), στη

ΝΑΙ

Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ
στην

Αθήνα.

Ο διακομιστής

θα

λειτουργεί ως Web Server.
1.4.2

Αφού

ολοκληρωθεί

η

επιτόπια

εγκατάσταση και παραμετροποίηση
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του συστήματος θα ακολουθήσει
δοκιμαστική

χρήση

του

σε

πραγματικό χρόνο.
Ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει
και να παραμετροποιήσει πλήρως
την διαδικτυακή πλατφόρμα στον
1.4.3

κεντρικό εξυπηρετητή του έργου σε

ΝΑΙ

συνεργασία με το προσωπικό του
Εργ.

Σχεδιασμού

&

Ανάλυσης

Διεργασιών (ΕΣΑΔ).
Το όνομα χώρου (domain name)
που θα χρησιμοποιηθεί θα αγοραστεί
από

τον

ανάδοχο

κατόπιν

συμφωνίας με το Εργ. Σχεδιασμού &
1.4.4

Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), όπως
κι

ο

χώρος

φιλοξενίας

απαραίτητα
ασφαλείας

και

τα

ΝΑΙ

πιστοποιητικά
για χρονικό διάστημα

που να καλύπτει τη διάρκεια του
έργου και για επιπλέον 5 χρόνια.
1.5

Πιλοτική λειτουργία - Παραμετροποίηση
Έλεγχος

1.5.1

ορθής

μετάβαση

λειτουργίας

στην

για

παραγωγική

ΝΑΙ

λειτουργία
Εντοπισμός και απαλοιφή όλων των
1.5.2

τεχνικών λαθών του λογισμικού της

ΝΑΙ

εφαρμογής
Εντοπισμός

και

απαλοιφή

των

κρίσιμων λειτουργικών λαθών της
1.5.3

εφαρμογής, τα οποία επηρεάζουν
άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία
της αναθέτουσας αρχής.
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Ο ανάδοχος στην έναρξη και κατά
την περίοδο της προετοιμασίας για
τους ελέγχους έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
- Να

βρίσκεται

συνεργασία

με

σε

την

συνεχή

αναθέτουσα

αρχή
- Να διαθέσει προσωπικό με τις
1.5.4

κατάλληλες

τεχνικές

επιχειρησιακές

γνώσεις

υποστήριξη

της

και
για

ΝΑΙ

την

δοκιμαστικής

λειτουργίας και την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας εφαρμογής
- Να ελέγχει την καλή λειτουργία
της εφαρμογής
- Να

επικαιροποιήσει

την

εφαρμογή
Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει
1.5.5.

άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές

ΝΑΙ

παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές.
1.6

Τεχνική υποστήριξη
Ο

ανάδοχος,

διάστημα

κατά

της

το

χρονικό

υποστήριξης

του

συστήματος, έχει την πλήρη και
αποκλειστική

ευθύνη

της

καλής

λειτουργίας
1.6.1

του,

συμπεριλαμβανομένης
υποχρέωσης

να

της

αναβαθμίζει

το

σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες
που θα προκύψουν κατά το χρονικό
αυτό

διάστημα,

διαθέτοντας

ειδικευμένο προσωπικό. Η χρονική
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διάρκεια της υποστήριξης ορίζεται
κατ’ ελάχιστον, μέχρι το τέλος του
έργου «FOCUS», 31/10/19.
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει
τεχνική υποστήριξη 8 ώρες (9:00
π.μ. – 17:00 μ.μ.) ημερησίως και 5
εργάσιμες

ημέρες

εβδομαδιαίως,

τηλεφωνικής και απομακρυσμένης
διαχείρισης,

επί

των

τεχνικών

θεμάτων και δυσλειτουργιών της
διαδικτυακής πλατφόρμας όπως τα
1.6.2

παρακάτω:
1.

Αντιμετώπιση

σφαλμάτων

στη

λαθών
λειτουργία

και

ΝΑΙ

του

συστήματος.
2. Αναβάθμιση του συστήματος ή
των

υποσυστημάτων

σε

νέες

εκδόσεις.
3. Ενημέρωση των χειριστών του για
τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα
του συστήματος.
1.7

Εκπαίδευση διαχειριστών, βοηθών & μελών του έργου
Ο

ανάδοχος

θα

πρέπει

να

εκπαιδεύσει τους διαχειριστές, τους
βοηθούς και τα μέλη του έργου
«FOCUS»
1.7.1

στη

χρήση

της

διαδικτυακής πλατφόρμας στο χώρο
του Εργ. Σχεδιασμού & Ανάλυσης
Διεργασιών

(ΕΣΑΔ),

της

Σχολής

Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (≥20
ώρες). Οι προτεινόμενες υπηρεσίες
εκπαίδευσης

θα

πρέπει

να
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περιγράφονται

αναλυτικά

στην

πρόταση του Υποψηφίου Αναδόχου.
Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και τεκμηρίωσης

1.8

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει
τεχνικό
1.8.1

εγχειρίδιο

τεκμηρίωσης

(user

χρήσης

και

manual)

της

ΝΑΙ

διαδικτυακής πλατφόρμας σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή.
Υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται:
ηλεκτρονικά

Ολοκληρωμένα

εγχειρίδια χρήσης των λειτουργιών
της διαδικτυακής πλατφόρμας που
θα αναφέρονται στο λειτουργικό
κομμάτι

της

πλατφόρμας,

που

αφορά τους διαχειριστές, βοηθούς,
μέλη

του

έργου

Focus,

συμμετέχοντες στα clusters (ΜΜΕ)
και απλούς χρήστες.
 Τεχνική
1.8.2

τεκμηρίωση,

περιλαμβάνονται

η

όπου

αναλυτική

τεχνική περιγραφή της δομής της
διαδικτυακής πλατφόρμας, οδηγίες
διαχείρισης,
οδηγίες

οδηγίες

ασφαλείας,

εγκατάστασης,

συντήρησης,

οδηγίες

αντιγράφων

ασφαλείας

Παράλληλα,
οδηγίες
διαχείριση
χρηστών,

θα

που

οδηγίες
τήρησης
κλπ.

περιλαμβάνονται
αφορούν

χρηστών
διαχείριση

στη
(ρόλοι

κωδικών,

δικαιώματα πρόσβασης, κλπ).
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 Το σύνολο της τεκμηρίωσης της
διαδικτυακής πλατφόρμας θα πρέπει
να είναι στην αγγλική γλώσσα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2:

Προσδιορισμός της δομής και του περιεχομένου της
διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας Focus Collaboration
Platform και ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης.

Περιγραφή Υπηρεσίας 2
Στοιχεία Έργου FOCUS:
Πακέτο Εργασίας 4:

Σχεδιασμός και λειτουργία καινοτόμων συνεργατικών
σχηματισμών (clusters)

Παραδοτέο 4.2.4:

FOCUS Collaboration platform

Περιγραφή περιεχομένου υπηρεσίας:
Υπηρεσίες ανάπτυξης περιεχομένου και δομής της πλατφόρμας συνεργασίας «FOCUS
Collaboration

Platform»,

και

σχεδιασμός

και

ανάπτυξη

των

μονάδων

εκπαίδευσης/κατάρτισης.
Παραδοτέα υπηρεσίας
Η υπηρεσία του αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
- Σύνταξη/ Κατάρτιση αναφοράς που θα περιλαμβάνει τη δομή και τις ενότητες
της πλατφόρμας – Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα τροφοδοτήσει την Υπηρεσία 1
και θα διαμορφώσει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για την δομή της πλατφόρμας.
- Ανάπτυξη του περιεχομένου των ενοτήτων της πλατφόρμας (συλλογή υλικού,
αξιολόγηση πληροφοριών, οργάνωση) θα τροφοδοτήσει την Υπηρεσία 1.
Ποσό με ΦΠΑ: 8.000,00 Ευρώ
Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 6.451,61 Ευρώ

Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Η πλατφόρμα θα περιέχει κατ’ελάχιστον τους παρακάτω επιμέρους χώρους για
2.1

τους οποίους ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει τη δομή και να αναπτύξει
περιεχόμενο
Kατάλογο

κρίσιμων

φορέων

του

αγροδιατροφικού τομέα
(ανά χώρα και είδος) –
2.1.1

ο

κατάλογος

περιλαμβάνει
του

θα

ΝΑΙ

φορείς

αγροδιατροφικού

τομέα από τις περιοχές
των εταίρων του έργου
Προσφορά και ζήτηση
τεχνολογίας
(Marketplace)
ενότητα
2.1.2

–
στην

πλατφόρμα στην οποία
θα

αναρτώνται

τεχνολογικές

ΝΑΙ

λύσεις

που έχουν αναπτυχθεί
από μέλη του cluster
του έργου
Μarket

&

technology

intelligence module –
ενότητα

στην

πλατφόρμα στην οποία
2.1.3

θα
εκθέσεις,

αναρτώνται
αναφορές,

ΝΑΙ

μελέτες σχετικές με τον
τομέα

της

αγροδιατροφής,
προκειμένου

να
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συγκεντρώνει όλη τη
διαθέσιμη και χρήσιμη
πληροφορία,

προς

χρήση

από

ενδιαφερόμενα μέρη
Προφίλ των μελών του
συνεργατικού
σχηματισμού (cluster) –
ενότητα

στην

πλατφόρμα η οποία θα
περιλαμβάνει το προφίλ
2.1.4

(σε

δομή

που

θα

ΝΑΙ

καθορίσει ο ανάδοχος)
του κάθε μέλους του
συνεργατικού
σχηματισμού του έργου
από όλες τις περιοχές
των εταίρων του έργου
Μονάδες

ηλεκτρονικής

εκπαίδευσης/
κατάρτισης – ενότητα
στην

πλατφόρμα

οποία
2.1.5

θα

η

παρέχει

ηλεκτρονικές

ΝΑΙ

εκπαιδευτικές ενότητες
κατάρτισης, σε θέματα
τα οποία θα σχετίζονται
με το ευρύτερο πλαίσιο
του έργου.
Εργαλείο
2.1.6

ειδοποίησης

κανονιστικού
νομικού

πλαισίου

και

ΝΑΙ

–
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ενότητα

στην

πλατφόρμα η οποία θα
παρέχει

εργαλείο

για

ειδοποίηση

των

χρηστών

της

πλατφόρμας

σε

εισαγωγή

κάθε
νέου

περιεχομένου.

Το

περιεχόμενο θα αφορά
νεότερα

σχετικά

με

νομικά,

θεσμικά

και

κανονιστικά
που

πλαίσια

αφορούν

τον

κλάδο και τις περιοχές
των εταίρων του έργου.
Ευκαρίες
Χρηματοδότησης
ενότητα

–
στην

πλατφόρμα η οποία θα
ενημερώνει
2.1.7

χρήστες

τους
για

ΝΑΙ

υπάρχουσες
χρηματοδοτικές
ευκαιρίες στον κλάδο
και τις περιοχές των
εταίρων του έργου.
Όροι χρήσης – ενότητα
στην
2.1.8

οποία

θα

περιγράφονται οι όροι
χρήσης

ΝΑΙ

της

πλατφόρμας
2.1.9

Βιβλιογραφία

ΝΑΙ
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Νέα/ειδοποιήσεις

–

ενότητα στην οποία θα
αναρτώνται άρθρα που
θα σχετίζονται με τον
κλάδο και τις περιοχές
2.1.10

των εταίρων του έργου

ΝΑΙ

ή και το ίδιο το έργο
και

την

κοινοπραξία

(π.χ. νεότερα σχετικά
με την υλοποίηση του
έργου)
Εκδηλώσεις – ενότητα
στην

2.1.11

οποία

θα

αναρτώνται

προσεχείς

εκδηλώσεις

που

θα

σχετίζονται

με

τον

κλάδο, Στην παρούσα
ενότητα

δύναται

ανακοινώνονται

ΝΑΙ

να
και

εκδηλώσεις οι οποίες θα
διοργανώνονται

στο

πλαίσιο του έργου
Πιθανοί

άλλοι

χώροι

που θα προκύψουν από
την
2.1.12

έρευνα

του

αναδόχου σύμφωνα με

ΝΑΙ

το πρώτο παραδοτέο
της υπηρεσίας
Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης, ο ανάδοχος θα
2.2

κληθεί να αναπτύξει 8 εκπαιδευτικές ενότητες στην Αγγλική (επίσημη γλώσσα
του έργου) για τις παρακάτω θεματικές:
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Δικτύωση

και

Clustering:
2.2.1

Ορισμοί,

Ανάπτυξη

και

ΝΑΙ

Χρηματοδότηση,
Εργαλεία υποστήριξης
Σχεδιασμός

Πλάνου

Μάρκετινγκ

και

Εργαλεία Μεθοδολογία
2.2.2

ανάπτυξης

πλάνου

προώθησης,

Τακτικές

ΝΑΙ

Marketing, Συνεργατικό
Marketing,

Καμβάς

Ψηφιακού Marketing
Καινοτομία

στη

Συσκευασία Προϊόντων:
Έννοιες, Εξελίξεις, Νέες
2.2.3

μέθοδοι

Συσκευασίας,

Τιμολόγηση,
μέθοδοι

ΝΑΙ

Νέες
Διανομής,

Χρήση Ετικέτας,
Ανάπτυξη

Ιδεών

και

δημιουργία
Επιχειρηματικού
Μοντέλου

για

ΜΜΕ:

Ανάπτυξη
2.2.4

επιχειρηματικών ιδεών,
Επιχειρηματικοί

ΝΑΙ

περιορισμοί,
Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες,
Περιβάλλοντος

Ανάλυση
και

Ανταγωνισμού, Καμβάς
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Επιχειρηματικού
Μοντέλου,

Δημιουργία

Αξίας,

Κριτήρια

Αξιολόγησης
ICT & Logistics: Χρήση
2.2.5

ΤΠΕ στην εφοδιαστική
αλυσίδα,

ΤΠΕ

και

ΝΑΙ

καινοτομία
Εργαλεία

διαχείρισης

ικανότητας παραγωγής
(production capability)
2.2.6

Στρατηγική Παραγωγής
(Make

or

Buy),

ΝΑΙ

Συνεργασίες, Εξωτερική
Ανάθεση,

Εκτίμηση

Ευκαιρίας και ρίσκου
Διαχείριση ανθρώπινων
πόρων:
μοντέλα
2.2.7

Ορισμοί,
διαχείρισης,

συστήματα διαχείρισης,
καινοτομία

ΝΑΙ

στη

διαχείριση ανθρώπινων
πόρων

2.2.8

Διαχείριση

εμπορικών

σημάτων:

εμπορικά

σήματα, νομικές πηγές,

ΝΑΙ

οργανισμοί διαχείρισης,
σχετικές έννοιες
2.3

Περιεχόμενο Ενοτήτων Πλατφόρμας
Το

2.3.1

περιεχόμενο

των

ενοτήτων

σε

ΝΑΙ

ηλεκτρονική μορφή.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3:

Aνάπτυξη ενός εργαλείου κατάρτισης που θα περιέχει
δεδομένα
όπως
τις
τάσεις
της
αγοράς,
τη
νομοθεσία/κανονισμοί, την αγορά τεχνολογίας κλπ. στο
πλαίσιο του έργου FOCUS

Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσίας 3
Στοιχεία Έργου FOCUS:
Πακέτο Εργασίας 5:

Καινοτόμες υπηρεσίες σε μεικτές αγροδιατροφικές ΜΜΕ

Παραδοτέο 5.2.1:

FOCUS Training Toolbox

Περιγραφή περιεχομένου υπηρεσίας:
Ανάπτυξη ενός εργαλείου κατάρτισης που θα περιέχει δεδομένα όπως τις τάσεις της αγοράς,
τη νομοθεσία/κανονισμοί, την αγορά τεχνολογίας κλπ. στο πλαίσιο του έργου FOCUS. Οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια αναφορά που θα περιέχει τις τελικές απαιτήσεις της
εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, την ανάπτυξη μίας
εργαλειοθήκης κατάρτισης (τάσεις αγοράς, κανονισμοί, αγορά τεχνολογίας κτλ) καθώς και
την δημοσιοποίηση της εργαλειοθήκης.
Οι τελικές απαιτήσεις από την εργαλειοθήκη (εκπαιδευτικά εργαλεία, θεματικές ενότητες
κτλ.) του έργου FOCUS θα καθοριστούν αφού καταγραφούν οι σχετικές τους προτιμήσεις,
διεθνείς πρακτικές εκπαίδευσης, κλπ. Η εργαλειοθήκη θα επικαιροποιηθεί συστηματικά στο
πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών δράσεων για
τις ΜΜΕ.
Παραδοτέα υπηρεσίας
Η υπηρεσία του αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
- Αναφορά που θα περιέχει τις τελικές απαιτήσεις της εκπαιδευτικής
εργαλειοθήκης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα φιλοξενηθεί από
την πλατφόρμα FOCUS COLLABORATION PLATFORM
- Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη εργαλείων
- Ανάπτυξη και δημοσιοποίηση της εργαλειοθήκης
- Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη θα είναι στην αγγλική γλώσσα
Ποσό με ΦΠΑ: 11.000,00 Ευρώ
Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 8.870,97 Ευρώ
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Α/Α

3.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει μία εργαλειοθήκη κατάρτισης, η οποία θα
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Προσβάσιμη σε όλες τις

3.1.1

συμμετέχουσες

ΜΜΕ

και

άλλους

ΝΑΙ

εμπλεκόμενους φορείς,
Δράση
3.1.2

ως

εργαλείο

κρίσημο
μεταφοράς

τεχνολογίας

και

ΝΑΙ

γνώσης.
Στόχευση σε αγροτικές
3.1.3

επιχειρήσεις

κι

επιχειρήσεις

τροφίμων

ΝΑΙ

και ποτών
Συστηματική
3.1.4

επικαιροποίηση κατά τη

ΝΑΙ

διάρκεια του έργου
Η εργαλειοθήκη θα περιέχει κατ’ελάχιστον (το ακριβές περιεχόμενο θα
3.2

διαμορφωθεί με βάση την σχετική αναφορά), δεδομένα σχετικά με τα
παρακάτω:

3.2.1

Έρευνες αγοράς

ΝΑΙ

3.2.2

Αγορές

ΝΑΙ

Προσφορά και ζήτηση
τεχνολογίας
- Ορθές πρακτικές
3.2.3

-

Συμβατικές

καινοτόμες

και

ΝΑΙ

διεργασίες

και τεχνολογίες
- Γραμμές επεξεργασίας
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- Συστατικά τροφίμων
(λειτουργικά συστατικά
κτλ.)
-

Συμβατικά

και

λειτουργικά τρόφιμα
Το
3.2.4

προφίλ

Μικρομεσαίων

ΝΑΙ

επιχειρήσεων
3.2.5
3.2.6

Ρυθμιστικό και νομικό
πλαίσιο
Τεχνο-οικονομικά

ΝΑΙ
ΝΑΙ

δεδομένα
Αειφορία
-

καταναλισκώμενες

πηγές

νερού

κι

ενέργειας
3.2.7

δεδομένα

για

αποτύπωμα άνθρακα
-

περιβαλλοντικές

πτυχές,

όπως

ΝΑΙ

οι

τεχνολογίες
διαχείρισης αποβλήτων
τροφίμων
- χρήση αποβλήτων
3.3

Περιεχόμενο εργαλειοθήκης
Το

3.3.1

περιεχόμενο

εργαλειοθήκης

της
σε

ΝΑΙ

ηλεκτρονική μορφή.

ΤΜΗΜΑ 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε
25 ελληνικές ΜΜΕ για την εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει
νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και ανάπτυξη επιχειρηματικών
σχεδίων σκοπιμότητας
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης
σε 25 ελληνικές ΜΜΕ (που θα επιλεγούν) ώστε να γίνει η
διαλογή κι η επικύρωση των δυνατοτήτων των νέων
επιχειρηματικών τους ιδεών

Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσίας 4
Στοιχεία Έργου FOCUS:
Πακέτο Εργασίας 5:

Καινοτόμες υπηρεσίες σε μεικτές αγροδιατροφικές ΜΜΕ

Παραδοτέο 5.2.2:

Screening new business ideas potential

Περιγραφή περιεχομένου υπηρεσίας
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε 25 ελληνικές ΜΜΕ (που θα
επιλεγούν) ώστε να γίνει η διαλογή κι η επικύρωση των δυνατοτήτων των νέων
επιχειρηματικών τους ιδεών
Έλεγχος για την ταυτοποίηση των αναγκών των αγρο-διατροφικών ΜΜΕ, κι αξιολόγηση των
επιχειρηματικών ιδεών με όρους καινοτομίας για την βιομηχανία τροφίμων
Θα επιλεγεί ο καταλληλότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επικοινωνία της
ομάδας επιστημονικής υποστήριξης με τις ΜΜΕ (επισκέψεις, φυσικές και εικονικές
συναντήσεις, ερωτηματολόγια κτλ.) και θα γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις.
Θα παρασχεθούν υπηρεσίες συμβούλων στις ΜΜΕ.
Παραδοτέο υπηρεσίας
Η υπηρεσία του αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Αναφορά όπου θα παρουσιάζεται η μεθολογία και τα αποτελέσματα της διαλογής
και επικύρωσης των δυνατοτήτων των νέων επιχειρηματικών ιδεών σε 25
ελληνικές ΜΜΕ
Ποσό με ΦΠΑ: 10.000,00 Ευρώ
Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 8.064,52 Ευρώ
Ολοκλήρωση Υπηρεσίας 4: έως 31.5.2019 με την προϋπόθεση να εγκριθεί από τη
Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης της Επιστημονικά
Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η μεθοδολογία που θα αποφασιστεί μαζί με την αναθέτουσα αρχή, κατά
4.1

περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις συνεργασίας με τις
25 ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

Επί τόπου επισκέψεις
στις επιχειρήσεις
Φυσικές ή διαδικτυακές
συναντήσεις
Ερωτηματολόγια

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο προς τις
25 MME θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Αξιολόγηση

και

επικύρωση

της

τεχνολογικής και τεχνοοικονομικής
βιωσιμότητας

των

καινοτόμων ιδεών των
4.2.1

25 ΜΜΕ με κριτήρια
την

ΝΑΙ

καινοτομικότητα

τους για τον κλάδο. Πιο
συγκεκριμένα οι ιδέες
θα

αξιολογηθούν

ως

προς το αν αφορούν
στα παρακάτω:
4.2.1.1

Νέα προϊόντα

ΝΑΙ

4.2.1.2

Νέες διεργασίες

ΝΑΙ

4.2.1.3

Νέες υπηρεσίες

ΝΑΙ
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4.2.1.4
4.2.1.5

Υιοθέτηση

νέων

τεχνολογιών
Νέες εφαρμογές στην
αγορά

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5:

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Παροχή υπηρεσιών για εργασίες τεχνικών συμβουλών και
υποστήριξης προς τις ελληνικές ΜΜΕ (25 που θα επιλεγούν)
για την ανάπτυξη αρχικού Επιχειρηματικού Σχεδίου
Σκοπιμότητας για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά

Περιγραφή Υπηρεσίας 5
Στοιχεία Έργου FOCUS:
Πακέτο Εργασίας 5:

Καινοτόμες υπηρεσίες σε μεικτές αγροδιατροφικές ΜΜΕ

Παραδοτέο 5.2.4:

Feasibility Business Plans

Περιγραφή περιεχομένου υπηρεσίας
Παροχή υπηρεσιών για εργασίες τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης προς τις ελληνικές
ΜΜΕ (25 που θα επιλεγούν) για την ανάπτυξη αρχικού Επιχειρηματικού Σχεδίου
Σκοπιμότητας για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Οι συνεργητικοί σχηματισμοί θα προσφέρουν στις ΜΜΕ τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη
των δικών τους βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων, ευθυγραμμιζόμενοι με την στρατηγική
και τις νέες ευκαιρίες αγοράς.
Παραδοτέα υπηρεσίας
Η υπηρεσία του αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Αναφορά που θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα
επιχειρηματικά σχέδια για τις 25 Ελληνικές ΜΜΕ στις οποίες θα παρασχεθεί
τεχνική υποστήριξη
Ποσό με ΦΠΑ: 11.000,00 Ευρώ
Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 8.870,97 Ευρώ
Ολοκλήρωση Υπηρεσίας 5: έως 31.7.2019 με την προϋπόθεση να εγκριθεί από τη
Διαχειριστική Αρχή το από 12.2.2019 αίτημα παράτασης της Επιστημονικά
Υπεύθυνης Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τεχνική βοήθεια σε 25 ελληνικές ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα για την
5.1

ανάπτυξη των δικών τους βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων,
ευθυγραμμιζόμενοι με την στρατηγική και τις νέες ευκαιρίες αγοράς.
Συμβουλευτικές
υπηρεσίες

για

διαμόρφωση
σχεδίων
για

την
25

βιωσιμότητας
επιχειρηματικές

ιδέες των 25 ΜΜΕ, σε
5.1.1

άμεση συνεργασία με
τις

ΝΑΙ

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις, το καθένα
από

τα

οποία

κατ’ελάχιστον

θα

περιλαμβάνει

τα

παρακάτω:
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

Αναλυτική

περιγραφή

του τελικού προϊόντος
Τεχνολογία

που

θα

χρησιμοποιηθεί
Eπιχειρηματικό
περιβάλλον

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

5.1.1.4

Ανταγωνισμός

ΝΑΙ

5.1.1.5

Επιχειρηματικό πρότυπο

ΝΑΙ

5.1.1.6
5.1.1.7

Στρατηγική προώθησης
και πωλήσεων
Απαιτήσεις

παραγωγής

και λειτουργίας

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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5.1.1.8
5.1.1.9
5.1.1.10
5.1.1..11
5.1.1.12
5.1.1.13
5.1.1.14
5.1.1.15

Απαιτήσεις

σε

προσωπικό
Πλαίσιο

πνευματικής

ιδιοκτησίας (IPRs)
Κανονισμοί

και

περιβαλλοντικά θέματα
Κρίσιμοι

παράγοντες

διακινδύνευσης
Προβλέψεις
νεκρού

σημείου
Ανάγκες σε κεφάλαια
και στρατηγική
Προτάσεις κι ευρήματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

χρηματοροών
Ανάλυση

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Κατάρτιση ενός σχεδίου για την αειφορία μετά το πέρας του
έργου, του Μοντέλου Καινοτόμων Αγροτροφικών Ομάδων
(Clusters) που θα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του FOCUS

Περιγραφή Υπηρεσίας 6
Στοιχεία Έργου FOCUS:
Πακέτο Εργασίας 6:

Αειφορία και Κεφαλαιοποίηση

Παραδοτέο 6.2.3:

Sustainability Plan of FOCUS Cluster Model

Περιγραφή περιεχομένου υπηρεσίας
Κατάρτιση ενός σχεδίου για την βιωσιμότητα/αειφορία μετά το πέρας του έργου, του
Μοντέλου Καινοτόμων Αγροδιατροφικών Ομάδων (Clusters) που θα έχει αναπτυχθεί στο
πλαίσιο του FOCUS
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των
καινοτόμων αγροδιατροφικών συνεργητικών σχηματισμών, καθώς και του Βαλκανικού
συνεργαστικού σχηματισμού ως ολότητα, και μετά το πέρας του χρόνου ζωής του έργου
FOCUS.
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Το σχέδιο βιωσιμότητας θα βασιστεί στην επικαιροποίηση της μεθοδολογίας οργάνωσης και
λειτουργίας των συνεργατικών σχηματισμών, που έχει αναπτυχθεί στο πακέτο εργασίας 5
του έργου «FOCUS», το οποίο θα καταστεί δυνατό έπειτα από την πιλοτική λειτουργία τους
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας.
Παραδοτέα Υπηρεσίας
Η υπηρεσία του αναδόχου περιλαμβάνει το ακόλουθο παραδοτέο:
Σχέδιο Αειφορίας συνεργαστικών σχηματισμών μετά το πέρας του χρόνου ζωής
του έργου.
Ποσό με ΦΠΑ: 10.000,00 Ευρώ
Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 8.064,52 Ευρώ
Ολοκλήρωση Υπηρεσίας 6: 30.09.2019 ή έως την ημερομηνία στην οποία τυχόν
παραταθεί η ως άνω προθεσμία από τη Διαχειριστική Αρχή.

Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει:
Τις Δράσεις/ενέργειες οι
οποίες θα επιτρέψουν
τη

σωστή

λειτουργία

των επιμέρους ομάδων
6.1.1

στις

περιοχές

του

ΝΑΙ

έργου, ενισχύοντας τον
αγροδιατροφικό τομέα
και μετά το πέρας του
έργου «FOCUS»
Τους
6.1.2

απαιτούμενους

πόρους

για

τις

ΝΑΙ

παραπάνω ενέργειες
Το
6.1.3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

των

ΝΑΙ

ενεργειών
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6.2

Κατ’ελάχιστον περιεχόμενο παραδοτέου υπηρεσίας
Αναφορά

6.2.1

στο

γενικό

πλαίσιο και τις εξελίξεις

ΝΑΙ

του κλάδου
Εντοπισμός

των

αδύνατων και δυνατών
6.2.2

σημείων στη λειτουργία
των

συνεργατικών

σχηματισμών

ΝΑΙ

του

έργου «FOCUS»
Επαναπροσδιορισμός
του σκoπού και της
6.2.3

αποστολής

των

ΝΑΙ

συνεργατικών
σχηματισμών
6.2.4

Προσδιορισμός

των

Ρόλων των Εταίρων

ΝΑΙ

Προσδιορισμός
Απαραίτητου
Ανθρώπινου Δυναμικού
6.2.5

και

Πόρων

για

λειτουργία

τη

ΝΑΙ

των

συνεργατικών
σχηματισμών
6.2.6

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
του Cluster

ΝΑΙ

Μέλη και Συμμετοχή –
6.2.7

Κλάδοι

που

θα

ΝΑΙ

αντιπροσωπεύονται
Προβλεπόμενες δράσεις
6.2.8

και

χρονοδιάγραμμα

ΝΑΙ

υλοποίησης
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6.2.9
6.2.10
6.2.11

6.2.12

Χρηματοοικονομικό

ΝΑΙ

πλάνο και ροές
Εξασφάλιση

ΝΑΙ

Χρηματοδότησης
Αναμενόμενα

ΝΑΙ

αποτελέσματα
Προτάσεις

για

την

αειφορία/βιωσιμότητα

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος
σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση
ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο
τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το
σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του
Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ(Ε.Λ.Κ.Ε)
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα.
 210-772 1348,  210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥMBAΣΗΣ ( μετά από διενέργεια διαγωνισμού)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2018 (Τμήμα__)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και
ανάπτυξη ιστοσελίδας) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων της, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για
τις ανάγκες του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through
transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», και συγκεκριμένα:
Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα
ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (Training Toolbox) για
το πρόγραμμα Focus, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων της.
ΤΜΗΜΑ 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 25 ελληνικές ΜΜΕ
για: την εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και την
ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας.
ΤΜΗΜΑ 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου μοντέλου
Αγροδιατροφικών συστάδων (Agrifood Clusters).
Στην Αθήνα σήμερα ……/……/…. στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9) μεταξύ των
κατωτέρω συμβαλλόμενων:
αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που
εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 42 ΑΦΜ 099793475, ΔΟΥ Δ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Ιωάννη Πασπαλιάρη, Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ ………………., ΔΟΥ ………………….,
και
αφετέρου
η
εταιρία
με
την
επωνυμία
...............................................................................................................,
που
εδρεύει
στ
…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ ......................... και
εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............ στο εξής καλούμενη
«προμηθευτής»
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συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού 23/2018 με αντικείμενο την
«εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και
εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας)
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της, τεχνική
εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
για τις ανάγκες του
προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational
clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», προϋπολογισμού 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους
11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€, με κωδ. ΕΕ 68/1504
και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών
Μηχανικών
του
ΕΜΠ,
αναθέτει
στο
δεύτερο
συμβαλλόμενο
την
……….……………………………………………………………
(Τμήμα …………….) του υπ’ αριθ 23/2018
συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες που διενεργήθηκε την ………………, όπως οι
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται τόσο στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθ
23/2018 διακήρυξης όσο και στην από ..................... τεχνική και οικονομική προσφορά του
δεύτερου συμβαλλομένου - προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας
σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω υπηρεσία σύμφωνα με την με
την από …../………/........ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
2. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και
αναλαμβάνει να εκτελέσει την ως άνω περιγραφόμενη υπηρεσία έως τις ………., και σύμφωνα
με το Application form του έργου.
3. Όλα τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην Αγγλική γλώσσα και στο Εργαστήριο Σχεδιασμού &
Ανάλυσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
4. Η διαδικτυακή πλατφόρμα (Tμήμα 1) θα εγκατασταθεί σε online κεντρικό διακομιστή που θα
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργ. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), στη Σχολή
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. Ο διακομιστής θα λειτουργεί ως Web Server. Έξοδα
μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
5. H παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η/και παραδοτέων γίνεται
από την Επιτροπή Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν η Επιτροπή Παραλαβής
κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το
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πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ο Προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης (Τμήμα 1) και δοκιμαστική
λειτουργία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης.
7. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει τη παραπάνω περιγραφόμενη υπηρεσία ………………., σύμφωνα με
την οικονομική του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των ....... Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα
βαρύνει το πρόγραμμα «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through
transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», προϋπολογισμού 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%,
ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€, με κωδ. ΕΕ
68/1504 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Η, ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:
……………………………………………………… (σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης). Επισημαίνεται
ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της
χρηματοδότησης του έργου. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων, που
επιφέρουν την μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να
εκτελεί την παρούσα σύμβαση άνευ διακοπής. Σε περίπτωση που υπάρξει περικοπή χρημάτων
από τους φορείς συγχρηματοδότησης, προκύπτει ανάλογη περικοπή και στο ποσό της
σύμβασης εάν οι εν λόγω περικοπές αφορούν δράσεις ευθύνης του ανάδοχου. Σε αυτές τις
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη
αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη
έγκαιρης καταβολής ή περικοπής της συμφωνημένης αμοιβής.
8. Τον Προμηθευτή βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4 παρ.3,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν
χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) H προβλεπόμενη κράτηση, ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής
αξίας κάθε πληρωμής πρo φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης
κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
350 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).
δ) 0,02% υπέρ του Δημοσίου –Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο
36 Ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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9.

10.

11.

15.

Ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή.
Το ως άνω συμφωνηθέν τίμημα θα καταβληθεί ως εξής:
Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% του συμβατικού
τιμήματος της παρούσας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό
προμήθεια υπηρεσιών, μετά την έκδοση του νομίμου παραστατικού και την προσκόμιση
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον έχει προηγηθεί η
καταβολή της χρηματοδότησης του έργου.
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από τον ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, εφόσον έχει
προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης, με
εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των
καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης
πραγματοποιηθεισών δαπανών:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικείμενου.
Β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων,
των νομίμων παραστατικών και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, καθώς
και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις (Ν 4497/13-11-2017),αλλά κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στα
έγγραφα της σύμβασης (αρ. 200 παρ. 6 ν. 4412/2016).
Τεχνική Υποστήριξη για το Τμήμα 1: Ο ανάδοχος, κατά το χρονικό διάστημα της υποστήριξης
του συστήματος, έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας του,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αναβαθμίζει το σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες
που θα προκύψουν κατά το χρονικό αυτό διάστημα, διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό. Η
χρονική διάρκεια της υποστήριξης ορίζεται κατ’ ελάχιστον, μέχρι το τέλος του έργου «FOCUS»,
31/10/19 ή έως την ημερομηνία στην οποία τυχόν παραταθεί η ως άνω προθεσμία από τη
Διαχειριστική Αρχή.
Ο ανάδοχος για το Τμήμα 1 οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη 8 ώρες (9:00 π.μ. – 17:00
μ.μ.) ημερησίως και 5 εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαίως, τηλεφωνικής και απομακρυσμένης
διαχείρισης, επί των τεχνικών θεμάτων και δυσλειτουργιών της διαδικτυακής πλατφόρμας
όπως τα παρακάτω:
 Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος.
 Αναβάθμιση του συστήματος ή των υποσυστημάτων σε νέες εκδόσεις.
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 Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος
16. Ο ανάδοχος για το Τμήμα 1 θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους διαχειριστές, τους βοηθούς και τα
μέλη του έργου «FOCUS» στη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας στο χώρο του Εργ.
Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ), της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (≥20
ώρες). Οι προτεινόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην
πρόταση του Υποψηφίου Αναδόχου.
17. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και τεκμηρίωσης (user manual)
της διαδικτυακής πλατφόρμας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
18. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να
προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια
της Αθήνας.
19. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η εκχώρηση της σύμβασης ή μέρος αυτής χωρίς την ρητή
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας Αρχής. Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που
απορρέουν από την σύμβαση αυτή, επιτρέπεται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η εν λόγω εκχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την
λήψη έγγραφης ρητής συναίνεσης. Για να έχει ο ανάδοχος το δικαίωμα για υπεργολάβο
πρέπει να τον ορίσει από την αρχή καθώς και το ποσοστό της σύμβασης που θα εκτελέσει (αρ.
58, Ν 4412/2016).
19. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων και κατά τους όρους
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
20. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133
του Ν. 4412/2016.
21. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄ αριθμόν 23/2018 διακήρυξη
22. Ανωτέρα βία: Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Γενική ή μερική
απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του Ανάδοχο, β) Πλημμύρα, γ) Σεισμός, δ)
Πόλεμος, κ.λπ..
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204, ν.
4412/2016.
23.Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της παρούσας να τηρεί τις κείμενες διατάξεις
στους τομείς του περιβάλλοντος, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής πρόνοιας, που
επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο, την εσωτερική νομοθεσία, τις συλλογικές συμφωνίες ή
από διατάξεις του διεθνούς περιβαλλοντικού, προνοιακού ή εργατικού δικαίου, όπως
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (άρθρο 130).
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24. Εμπιστευτικότητα: Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών/της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το αντικείμενο της
παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης της παρούσας και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του
Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε
πληροφορία που περιήλθε σ’ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας («Εμπιστευτική
Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
Εμπιστευτική Πληροφορία. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του
για το περιεχόμενο της υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα
προκήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του
25. Πνευματική Ιδιοκτησία: Όλα τα αποτελέσματα - αναφορές, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή
αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου
επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα
παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου,
θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα
διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν
σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, θα ενσωματωθούν λογότυπα του προγράμματος
στο σύστημα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή
του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις
παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρουν όλες
τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της
εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν
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26.

27.

28.

29.

30.

όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης,
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε
κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης
Ποινικές Ρήτρες: Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι
δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που
περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης
και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική
της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται
από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα
αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο
Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και θα εξακολουθεί να μην
ενεργεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη
αυτής,
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής των υπό
προμήθεια υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει …………………………………………… από την Αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής, με τιμολόγια επί πιστώσει και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού
εντάλματος. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρά σε καμία πληρωμή για την ολοκλήρωση
παραδοτέου εάν το παραδοτέο δεν έχει δοθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.
Για την καλή εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε
την υπ’αριθμ. ........................ εγγυητική καλής εκτέλεσης της Τράπεζας …………………............
συνολικού ποσού .......................€ χρονικής διάρκειας ………..……..μηνών, η οποία θα καταπέσει
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Μ.Π. σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί με την
ολοκλήρωση της προμήθειας που με το παρόν συμφωνητικό ανατίθεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή κατά τις διατάξεις
του άρθρου 203 ν. 4412/2016 αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζημίωση. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και
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τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
31. Λοιποί όροι:
- Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄ αριθμόν 23/2018 προκήρυξη
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του
διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία
συμφωνεί.
- Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους
τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και
ισχυρή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται
υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4013/2011
και τα άρθρα 36 & 38 του Ν. 4412/2016 στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως
ακολούθως :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΚΑΘ. Ι. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ
ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99203026
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου Τ.Κ 15780
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χουντάλας Νίκος
- Τηλέφωνο: 210 7722903
- Ηλ. Ταχυδρομείο: nicho@central.ntua.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http: www.edeil.ntua.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή υπηρεσιών: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και
εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας (σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας)
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της, τεχνική
εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
για τις ανάγκες του
προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational
clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS»,
Τμήμα 1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας
(σύστημα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας) αλλά και μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης
(Training Toolbox) για το πρόγραμμα Focus, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων
τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων της.
Τμήμα 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε 25 ελληνικές
ΜΜΕ για την εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους
και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας.
Τμήμα 3: Κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας/ αειφορίας του καινοτόμου μοντέλου
Αγροδιατροφικών συστάδων (Agrifood Clusters).
- 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
- 73220000-0: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
=- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: []
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Ανά είδος. Προσφορές υποβάλλονται
για ένα τμήμα ή για περισσότερα του ενός τμημάτων
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή [23/2018)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
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Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
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Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
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α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:
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γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

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

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

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
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[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
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Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
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Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxxvii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

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

β) [……]
[....……]

παραλήπτες
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …………., με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον
τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα)
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
-

έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο σύνολο τους

-

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης

-

δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

-

δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο από ΣΕΠΕ για παράβαση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
ΤΜΗΜΑ (…..)

ΣΥΝΟΛΟ
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ΦΠΑ [€]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
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Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Απασχόληση
στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

2

Θέση και Καθήκοντα στο Έργο

Περίοδος
(από έως)
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τίτλος Έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Περίοδος
(από - έως)

Α/Μ

__ /__ /
___

2

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
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__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τίτλος εργασίας

Συγγραφείς

122

Στοιχεία
περιοδικού/συνεδρίου

ΑΔΑ: 6Ψ9Ν46ΨΖΣ4-5ΥΟ

19PROC004502167 2019-02-21

Αρμόδιος
Υπάλληλος

Προϊσταμένη
Τμήματος

Η Προϊσταμένη της
Μονάδας
Οικονομικής και
Διοικητικής
Υποστήριξης του
Ε.Λ.Κ.Ε.

Νομική Υπηρεσία

Μονογραφή

Ημερομηνία

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ονοματεπώνυμο
Μονογραφή
Ημερομηνία

Υπεύθυνοι τεχνικών προδιαγραφών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Σχολή

Μονογραφή

Μ. Κροκίδα,
Καθηγήτρια

Σχολής Χημικών Μηχανικών

Χ. Μπουκουβάλας
(ΕΔΙΠ)

Σχολής Χημικών Μηχανικών

Λ. Καραογλάνογλου,
(ΕΔΙΠ)

Σχολής Χημικών Μηχανικών
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Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης
Αν. Πρύτανη
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
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54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
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xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxvi

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
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xxxvii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxviii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxix

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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