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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αλέξανδρου Φλέμιγκ 34

Πόλη

Βάρη Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

16672

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL30

Τηλέφωνο

210 9656310

Φαξ

210 8979198

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Πέτρος Σκουλούδης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.fleming.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας και η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες και τη Βιοτεχνολογία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση www.fleming.gr στην καρτέλα procurement calls. Περαιτέρω πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φ Η δαπάνη για την την προκηρυσσόμενη σύμβαση καλύπτεται από την Αναθέτουσα Αρχή (Γενικά
Έξοδα , Κ.Α. : 90.00.00, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του
Φορέα) .
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1
Αντικείμενο Σύμβασης
Το Ε.ΚΕ.Β.Ε ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ έχει εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών
πόρων (ERP ATLANTIS II) που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και
λειτουργιών του Κέντρου.
Διαβλέποντας την ανάγκη υποστήριξης, αλλά και της διατήρησης σε ένα υψηλό βαθμό
διαθεσιμότητας και λειτουργίας των υποδομών αυτών, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις και οι ανάγκες
ολοένα και αυξάνονται , το E.KE.B.E ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ προκηρύσσει την παρούσα σύμβαση για την επιλογή
και ανάδειξη του πλέον κατάλληλου αναδόχου για την επέκταση, αναβάθμιση και υποστήριξη
συστημάτων & εφαρμογών, που διαθέτει στις εγκαταστάσεις του, την εκπαίδευση του προσωπικού
μέσω εξειδικευμένου και κατάλληλου τεχνικού προσωπικού και την προμήθεια λογισμικού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 72000000 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή
συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» και (CPV) 48600000-4 Πακέτα
λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων.
Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο του συμβατικού αντικειμένου (υπηρεσίες
και προμήθεια λογισμικού) όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές),
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
1.3.2 Εκτιμώμενη αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό
των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 € ΦΠΑ :
14.400,00€)
1.3.3 Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.
1.3.4 Κριτήριο Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει -τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως σύμφωνα με τις
διατάξεις:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



Τη με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης
τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
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Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,



του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,




του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του ν. 3469/2006 (Α 131) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις



του 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
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



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφαση (Β 3400) και της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ
Β 1781) Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ



της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ



του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ



του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών



της ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για την απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
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1.5



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.



του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως κάθε φορά
ισχύει.



του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την
επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» όπως ισχύει
τροποποιημένο



το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Έρευνας όπως ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α
114)



την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 πίστωση



την με αριθμό 209/22-10-2018 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού
με χρήση της δυνατότητας της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 , έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/12/2108 και ώρα .15:00μμ
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (οδός Αλ. Φλέμιγκ αρ. 34) στις 0412-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ

1.6

Δημοσιότητα

Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Δεν ισχύει στην παρούσα
διαδικασία.

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117
παρ. 2 και 66 ν 4412/2016 .

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.fleming.gr στη διαδρομή: procurement calls., στις 20/11/2018.
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Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.




το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.


2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα συμβατικά τεύχη διατίθενται και στην ιστοσελίδα
(http://www.fleming.gr/) στην καρτέλα «PROCUREMENT CALLS».

της

αναθέτουσας

αρχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των συμβατικών τευχών μέχρι και την
03/12/2018, από την έδρα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ (Φλέμιγκ 34, Βάρη Αττικής, Τ.Κ. 16672), Γραφείο
Προμηθειών, υπεύθυνος κος Π. Σκουλούδης, τηλ. 210-9656310 εσωτ: 226. Η παραλαβή θα γίνεται είτε
αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορική (courier) μετά από
συμπλήρωση σχετικού εντύπου της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παραλαβής των τευχών μέσω
ταχυμεταφορικής, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και ορθή
παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο .

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
υποβάλλονται, το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα διεξάγονται
όλες οι επικοινωνίες μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου. Οι προσφορές, προσφυγές και όλα τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στα ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Επικύρωση της μετάφρασης αλλοδαπών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων επιτρέπεται να γίνει από
πρόσωπα που είναι αρμόδια σύμφωνα είτε με την ελληνική νομοθεσία (μεταφραστική υπηρεσία του
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ΥΠ.ΕΞ., αρμόδιο προξενείο, δικηγόρος κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων) είτε με τη νομοθεσία της χώρας σύνταξης του εγγράφου (πχ ορκωτός μεταφραστής
της χώρας προέλευσης του εγγράφου).
Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται φέρουν υποχρεωτικά την Επισημείωση της Συνθήκης της
Χάγης (Apostille).
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.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας 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.
Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος V.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 (π.χ.Ελβετία).
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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.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής : Δεν ισχύει στην παρούσα διαδικασία

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη (εκτελεστικά και μη) του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
(ι ) εάν έχουν επιβληθεί, 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) 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 και η αναθέτουσα αρχή το γνωρίζει ή
μπορεί να το αποδείξει με κατάλληλα μέσα. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2015-2017
(αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) ίσο με τον προϋπολογισμό της
υπηρεσίας για το οποίο υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
απαίτηση αυτή μπορεί να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης αθροιστικά..

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
Α)να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών διαχειριστικών ετών συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών ή αντίστοιχες, προϋπολογισμού τουλάχιστον 50% της αξίας της παρούσας σύμβασης που
αποδεικνύεται με αντίγραφο παρόμοιας σύμβασης ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. Σε
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση αυτή μπορεί να καλύπτεται από όλα τα μέλη της
ένωσης αθροιστικά.
Β) Να έχουν αναλάβει και υλοποιήσει Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Atlantis E.R.P με
κοστολόγηση έργων, διαχείριση διαγωνισμών και διαχείριση μισθοδοσίας σε ερευνητικό οργανισμό,
που αποδεικνύονται με αντίγραφο παρόμοιας σύμβασης ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης . Σε περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση αυτή μπορεί να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης
αθροιστικά.
Γ) Να διαθέτουν συστατική επιστολή από εγκατάσταση E.R.P και H.R.M σε πιστοποιημένο ελεγκτικό
οργανισμό
Δ) Να διαθέτουν εξειδικευμένη ομάδα έργου η οποία να γνωρίζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες του
υφιστάμενου λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για
την υλοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών της επέκτασης, αναβάθμισης και διασύνδεσης του
ζητούμενου λογισμικού με το υφιστάμενο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης του –E.KE.B.E
ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ.
Για την απόδειξη αυτής της σχετικής εμπειρίας, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου
καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να αναφέρουν ότι τα
συμμετέχοντα στελέχη (τουλάχιστον ένας υπεύθυνος υλοποίησης και δύο προγραμματιστές)
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για να διεκπεραιώσουν την ακριβή
υλοποίηση των ζητούμενων εργασιών της επέκτασης, αναβάθμισης και διασύνδεσης του λογισμικού
με το υφιστάμενο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης του E.KE.B.E ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ.
Ε) Ο Project manager του έργου να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι στην εφαρμοσμένη πληροφορική,
αποδεικνυόμενη με σχετικό επικυρωμένο αντίγραφο
ΣΤ) Να καταθέσουν έγγραφη πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας του ήδη εγκατεστημένου
συστήματος , όπου να πιστοποιείται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην εκπλήρωση των
εργασιών της επέκτασης και αναβάθμισης καθώς και στην εκπλήρωση των εργασιών της διασύνδεσης
αυτών με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης του E.KE.B.E ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ.
2.2.7

ΓΚΠΔ: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επίσης να διαθέτουν μηχανισμούς συμμόρφωσης
με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
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αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης .
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το , το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα II., το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).

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 ΤΕΥΔ το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επίσης προς προκαταρκτική απόδειξη της Τεχνικής και
Επαγγελματικής τους Ικανότητας τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.6 της παρούσας.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
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Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός ανάδοχος
προσκομίζει:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου μήνα, από το οποίο προκύπτει ότι, ο
οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα των
περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προς απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο
κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασής τους, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.
Η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά στους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών-εργαζομένων (ασφαλισμένοι
τυχόν σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο στο ΙΚΑ).
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής/δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, που
αποδεικνύει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
Αν η χώρα προέλευσης του προσφέροντος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 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 περιπτώσεις απόδειξης της ασφαλιστικής
ενημερότητας.
δ) Για τη διαπίστωση της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.4. περίπτωση (ι), η
αναθέτουσα αρχή αναζητά από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων πιστοποιητικό, 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 ή αίτησης συμμετοχής.

Β.2. Για την απόδειξη συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος
προσκομίζει:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.
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.
β) Ισολογισμούς των ετών 2015-2017
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει ισολογισμούς μπορεί
να αποδεικνύει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
γ) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με την απαίτηση της παραγράφου 2.2.7 , υπεύθυνη δήλωση
από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν μηχανισμούς συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
δ) 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 ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ, 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των
οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από
τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει
ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Επίσης
υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση ΑΕ) ή απόφαση των
διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ ή ΕΕ) 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 τη διαγωνισμό με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας
δ) το συντονιστή της ένωσης
ε) ότι τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.
Σε 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.
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Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ.
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με μία και μοναδική και συνολική τιμή
για όλες τις υπηρεσίες και την προμήθεια λογισμικού που ζητούνται και για όλα τα ΚΥ προ
ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της
σύμβασης.. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και ολογράφως,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Παράρτημα Ι. της Διακήρυξης, για το σύνολο των υπηρεσιών

που ορίζονται στο

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η διακήρυξη στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Αλ. Φλέμιγκ 34, Βάρη Αττικής) /
Γραφείο Προμηθειών, υπεύθυνος κος Πέτρος Σκουλούδης, στην Ελληνική γλώσσα και σε σφραγισμένο
φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με σαφή τρόπο τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν και υπογράφουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά σύμφωνα με τα υποδείγματα των αντίστοιχων Παραρτημάτων.
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2.4.2.5. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω υποφακέλους σε έντυπη μορφή

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Δικαιολογητικά συμμετοχής
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ.), όπως προβλέπεται
στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Παράρτημα ΙΙ)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά αποτελείται από το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης που
βρίσκεται στο παράρτημα III. της παρούσας
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα I.
Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 της
παρούσας προς απόδειξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το σχετικό υπόδειγμα που βρίσκεται στο παράρτημα
IV. της διακήρυξης και είναι υπογεγραμμένη. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά
μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το εκάστοτε
ποσοστό ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
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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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
δ) η οποία είναι εναλλακτική
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
για το ίδιο τμήμα
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1

Αποσφράγιση προσφορών

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, σε μία δημόσια συνεδρίαση , σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, την 04/12/2018 και ώρα 11:00πμ. ακολουθώντας τα
εξής στάδια:


Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»



Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη της.

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 δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ίδια
συνεδρίαση . Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄
και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω
διαδικασία .
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη συνέχεια κατά τη ίδια συνεδρίαση στην αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών. .
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή1 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, στο οποίο είναι διακριτά τα αποτελέσματα των δύο επί
μέρους σταδίων, με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή των προσφορών, την
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κατάταξη τους με βάση τα οριζόμενα με την παρούσα κριτήρια ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου .
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες . Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει την προσφορά με την
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω
σταδίων επικυρώνονται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες .
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής
προσωρινού αναδόχου

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το ΤΕΥΔ , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των οποίων η ισχύς έχει τυχόν λήξει
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3.4

Ενστάσεις

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
ένσταση, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή
παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 127 επ του ν.4412/2016 Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας 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 από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Εγγύηση Προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτούντα:
Α) η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
Β) η παροχή εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του ν 4412/2016, που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλομένης προκαταβολής
Οι ως άνω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, οι οποίες κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. προκειμένου να γίνουν αποδεκτές , πρέπει να περιλαμβάνουν κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με τα υποδείγματα που
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η
παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/16 και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο
της σύμβασης.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, (του πδ 7/2018 του ν.
393/1976 και της συναφούς νομοθεσίας), οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, ton GDPR, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 20% της συμβατικής αξίας ως προκαταβολή κατά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας
Το υπόλοιπο 80% μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και λογισμικού .
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή. ( ενδεικτικά πρωτόκολλο παραλαβής, αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού
στην αποθήκη, τιμολόγιο με την ένδειξη εξοφλήθηκε, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση σύμβασης
προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε
ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Κατά τα λοιπά ως προς την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 επ.
(για την προμήθεια υλικών) και 216 επ.(παροχή υπηρεσιών) του ν 4412/2016.
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5.3

Διοικητικές προσφυγές

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατά την εκτέλεση
της σύμβασης να ασκήσει προσφυγή, για λόγους νομιμότητος και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
Καθήκοντα της Επιτροπής είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης
και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από
τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο
για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης.
ακολουθήσει τις ακόλουθες πέντε (5) διακριτές φάσεις/παραδοτέα:

•
Παραδοτέο 1ο: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής: Με την υπογραφή της σύμβασης και για
διάστημα ενός μήνα, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προβεί στην καταγραφή των αρμόδιων
στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης καθώς και στην καταγραφή των στοιχείων απαίτησης. Σε
περαιτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και στη συνέχεια να σχεδιάσει τις διαδικασίες
καθώς και τις περιεχόμενες λειτουργίες των πληροφοριακών εφαρμογών επέκτασης και αναβάθμισης.

•
Παραδοτέο 2ο: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Διασύνδεση, Παραμετροποίηση και Έλεγχος Καλής
Λειτουργίας Εφαρμογών Επέκτασης: Με την παρέλευση του πρώτου μήνα του έργου και για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, ο ανάδοχος θα προβεί στην ανάπτυξη των εφαρμογών της επέκτασης. Με
την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, ο ανάδοχος θα προβεί στην εγκατάσταση, διασύνδεση και
παραμετροποίηση των εφαρμογών. Καταληκτική ενέργεια της δεύτερης φάσης αποτελεί ο
μεμονωμένος και ενοποιημένος έλεγχος καλής λειτουργίας των εφαρμογών.

•
Παραδοτέο 3ο: Εκπαίδευση Χρηστών: Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ανάπτυξης και
με την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας των εφαρμογών, ο ανάδοχος θα προβεί στην
κατάρτιση των αρμοδίων χρηστών στη χρήση και διαχείριση των λειτουργικών δυνατοτήτων τους.

•
Παραδοτέο 4ο: Πιλοτική Λειτουργία: Για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ο ανάδοχος θα παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης της καλής λειτουργίας του
συστήματος. Στα πλαίσια των εργασιών του, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει αιτήματα διόρθωσης και
βελτίωσης με απώτερο στόχο την προσαρμογή των εφαρμογών στις απαιτήσεις των χρηστών.
Καταληκτική ενέργεια της τέταρτης φάσης θα αποτελέσει ο έλεγχος καλής λειτουργίας των
εφαρμογών. Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με εγκεκριμένα σενάρια πληροφοριακής
ροής σε επίπεδο πληροφοριακών διαδικασιών και επιμέρους πληροφοριακών λειτουργιών.
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•
Παραδοτέο 5ο: Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία: Με την παρέλευση του πέμπτου (5ου)
μήνα και με την ολοκλήρωση των εργασιών της πιλοτικής λειτουργίας, το σύστημα των εφαρμογών θα
περιέλθει σε κατάσταση δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών, ο
ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών, υπηρεσίες άμεσης αποκατάστασης των
τυχών αναδυομένων βλαβών, τελική προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις των χρηστών
καθώς και υποστήριξη καλής λειτουργίας του συστήματος. Καταληκτική εργασία της παρούσας φάσης
αποτελέσει η διεξαγωγή του ελέγχου αποδοχής.
6.2

Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες . Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού. και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο
συμφωνητικό
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων [εφόσον υπάρχουν]
ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Εργασιών
Φάση

Περιγραφή Εργασιών

Φ.1

Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση και
Φ.2

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Εφαρμογών Επέκτασης

Φ.3

Εκπαίδευση Χρηστών

Φ.4

Πιλοτική Λειτουργίας

Φ.5

Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία

6.2.3 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος [σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει η
Α.Α. , μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων .

6.4

Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση

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

6.5

Αναπροσαρμογή της τιμής

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο
ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.. Στην
προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ
της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων –Τεχνικές Προδιαγραφές

Α.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α)

Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 20 χρηστών η οποία να καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης του
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων σε μια και μόνο οθόνη, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση εγγράφων που θα
έχει ενσωματωμένη ψηφιακή υπογραφή και θα κάνει ανάρτηση στο Διαύγεια σε σύνδεση με το Atlantis ERP
Σύνδεση του Atlantis E.R.P με το o Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων στη Διαύγεια το οποίο να επιταχύνει τη διαδικασία προετοιμασίας και ανάρτησης των
αποφάσεων του Φορέα στο κεντρικό σύστημα της “Δι@ύγειας.
I.
Το Σύστημα θα εγκατασταθεί είτε σε φυσικούς είτε σε εικονικούς εξυπηρετητές, με οποιοδήποτε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα Linux, Unix, Windows.
II.
Οι εφαρμογές θα είναι Web based, και θα στηρίζονται σε σχεσιακή βάση δεδομένων που να υποστηρίζει γλώσσα προγραμματισμού sql.
III.
Το κόστος των αδειών των βάσεων δεδομένων (όπου και ότι απαιτείται) και η εγκατάσταση αυτών στον εξοπλισμό του Φορέα, επιβαρύνουν τον
Ανάδοχο. Ο Φορέας θα διαθέσει τον εξοπλισμό και ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το Σύστημα σε πλήρη λειτουργία ως προς την εγκατάσταση,
παραμετροποίηση, τις άδειες λειτουργίας, τις άδειες των βάσεων δεδομένων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται.
IV.
Άδειες χρήσης για 20 χρήστες και παροχή υπηρεσίας για 20 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές.
V.
To σύστημα θα αποτελείται από πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον διαχείρισης μέσω web browser (συμβατό με όλες τις μετά το 2012 εκδόσεις των
φυλλομετρητών Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox και Safari).
VI.
Το Σύστημα θα είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows ΧP και νεότερο, Linux, Mac).
VII.
Θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα όλο το 24ώρο από οπουδήποτε μέσω διαδικτύου, με ασφαλή πρόσβαση και χρήση username και
password.
VIII.
Εκπαίδευση τουλάχιστον 20 χρηστών στην διαχείριση και λειτουργία του Λογισμικού, υπό την μορφή τεσσάρων σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 50
ωρών και οι οποίοι θα θεωρούνται και ως πρώτο επίπεδο υποστήριξης του συστήματος (τεχνικοί διαχείρισης) για όλους τους εσωτερικούς χρήστες
του Φορέα. Πέραν της εκπαίδευσης αυτής ο Ανάδοχος θα παρέχει και δεύτερο επίπεδο υποστήριξης στους χρήστες του Φορέα συνολικής διάρκειας
ύψους 20 ωρών επιπλέον.

Σελίδα 31 από 74

18PROC004038198 2018-11-20

IX.

β)

ΑΔΑ: Ω1ΔΕ469ΗΚΚ-4ΓΟ

Το λογισμικό θα συνοδεύεται από υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security updates & fixes) διάρκειας 1 έτους από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβή του έργου.

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαδικασιών με 20 ψηφιακές υπογραφές το οποίο να προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης και ελέγχου όλων των
διαδικασιών ενός Οργανισμού. Να ενσωματώνονται εύκολα όλες οι διαδικασίες του Φορέα με ακριβή προσδιορισμό όλων των ενδιάμεσων εργασιών και των
υπευθύνων που εμπλέκονται. Να παρακολουθούνται στατιστικά εκτέλεσης κάθε διαδικασίας με δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσής τους. Οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά για ανάθεσή ή ολοκλήρωση εργασιών ή διαδικασιών.
Ως ελάχιστες βασικές τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και ενσωμάτωσης των Προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών στο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων,
Πρωτοκόλλου & Ροής Εργασιών ορίζονται οι κάτωθι:
i.
Να υπάρχει ενσωματωμένο λογισμικό που να υποστηρίζει την χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών από την Ασφαλή Διάταξη έκδοσης και
διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών σε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών.
ii.
Να επιτρέπεται η ψηφιακή υπογραφή εγγράφων MS-Word (docx) & PDF μέσα από το περιβάλλον του προαναφερθέντος Συστήματος Διαχείρισης
Εγγράφων & Ροής Εργασιών, χωρίς να απαιτείται χρήση των αντίστοιχων εφαρμογών για να ανοιχτούν τα έγγραφα και να υπογραφούν (πχ. MS Word
ή Adobe Reader κλπ) και δίχως να απαιτείται η χρήση έξυπνων καρτών ή usb tokens.
iii.
Το Σύστημα να υποστηρίζει χρήση οπτικής αναπαράστασης της φυσικής υπογραφής του χρήστη (graphical signature) στα έγγραφα.
iv.
Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής ενός εγγράφου από πολλαπλούς χρήστες.
v.
Να υποστηρίζονται πολλαπλές graphical signatures ανά χρήστη.
vi.
Υποστήριξη της χρονοσήμανσης των ψηφιακών υπογραφών κάνοντας χρήση Time Stamp Server.
vii.
Δυνατότητα ολοκλήρωσης με άλλες υπάρχουσες εφαρμογές του οργανισμού μέσω προγραμματιστικών εργαλείων (API).
viii.
Οι ψηφιακές υπογραφές να είναι ορατές με ευκρινή τρόπο όταν ανοιχτούν τα έγγραφα με τις κατάλληλες εφαρμογές.
ix.
Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του γραφικού στοιχείου της ψηφιακής υπογραφής του χρήστη ανάλογα με τον σκοπό του εγγράφου (πχ. ακριβές
αντίγραφο).
x.
Να παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής οποιασδήποτε μορφής εγγράφου από φορητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο,tablet)
Ως ελάχιστες βασικές τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας Προηγμένων Απομακρυσμένων Υπογραφών ορίζονται οι κάτωθι:
i.
Ασφαλής διάταξη έκδοσης & διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών
ii.
Η υπηρεσία να παρέχεται μέσω δύο (2) κεντρικών Ασφαλών Διατάξεων Έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε λειτουργία υψηλής
διαθεσιμότητας και κατανομής φορτίου (Active - Active High Availability & Load Balancing).
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Η Ασφαλής διάταξη έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών να αποτελεί εξειδικευμένη ασφαλή συσκευή με χρήση μέτρων προστασίας για
παραβίαση (tamper resistant) με αποκλειστικό σκοπό την χρήση της ως απομακρυσμένη λύση διακομιστή ψηφιακών υπογραφών (hardware based
remote signing server solution).
Η Ασφαλής Διάταξη να χρησιμοποιείται για την έκδοση και ασφαλή αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών / ιδιωτικών κλειδιών των χρηστών του
Φορέα
Με αυτό τον τρόπο τα πιστοποιητικά / κλειδιά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο από οποιαδήποτε εφαρμογή και σταθμό εργασίας.
Η Ασφαλής Διάταξη να μπορεί να λειτουργεί εκτός από εσωτερική Αρχή Πιστοποίησης (Internal CA) και ως Subordinate σε έναν υπάρχων CA καθώς και
να υποστηρίζει σύνδεση σε External CA's (πχ. Qualified CA's).
Η Ασφαλής Διάταξη τόσο σε επίπεδο H/W όσο και σε επίπεδο S/W να έχει πιστοποιηθεί -ως ενιαία λύση- κατά Common Criteria EAL4+ ως Ασφαλής
Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (Secure Signature Creation Device).
Η Ασφαλής Διάταξη να υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη έκδοση, διαχείριση και ανάκληση των ψηφιακών πιστοποιητικών των χρηστών σε
συνεργασία με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του Φορέα (για κάθε χρήστη του Active Directory).
Η Ασφαλής Διάταξη να υποστηρίζει την πιστοποίηση των χρηστών σε συνεργασία με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του Φορέα αλλά και να
υποστηρίζει και άλλες υπηρεσίες καταλόγων όπως LDAP-based directory καθώς και Oracle Internet Directory (OID/OVD).
Η Ασφαλής Διάταξη να παρέχει υποστήριξη για χρήση λύσεων One-Time- Password (OTP) για υλοποίηση two-factor authentication.
Η Ασφαλής Διάταξη να υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική Γλώσσα στα Menu και μηνύματα που εμφανίζει σε επίπεδο τελικού χρήστη (client).
Η ασφαλής διάταξη να έχει τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά απόδοσης & ασφάλειας:
•
Υποστήριξη τουλάχιστον 150 ψηφιακών υπογραφών το δευτερόλεπτο με κλειδιά 2048 bit.
•
Εξυπηρέτηση τουλάχιστον 5.000 χρηστών ανά Ασφαλή Διάταξη.
•
Διαχείριση τουλάχιστον 50.000 χρηστών ανά Ασφαλή Διάταξη.
•
Υποστήριξη κλειδιών μήκους 4096 bit.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια ζωντανή επίδειξη της λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με
Πρωτόκολλο, Ροές Εργασίας και ενσωματωμένο σύστημα Προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών, κατά το άνοιγμα των Προσφορών, παρουσία της Τεχνικής
Επιτροπής και Εκπροσώπων του Φορέα, που να αποδεικνύει την ετοιμότητα του περιγραφόμενου Συστήματος. Η παρουσίαση θα έχει μέγιστη διάρκεια τριάντα
(30) λεπτά και στην παρουσίαση ο Υποψήφιος θα πρέπει να πιστοποιήσει σε πραγματικό χρόνο και πραγματική λειτουργία, ότι διαθέτει μια ετοιμοπαράδοτη
λύση που κατ’ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού να μπορεί να προσφέρει τις κάτωθι τέσσερις (4) λειτουργίες:
1.
2.

Εισαγωγή & αποθήκευση ενός εγγράφου pdf, το οποίο θα δοθεί από το Φορέα στον Υποψήφιο, σε ένα εικονικό ηλεκτρονικό φάκελο του Συστήματος
Δημιουργία ροής εργασίας ανάμεσα σε δύο (2) εικονικούς χρήστες με τη μορφή ανάθεσης προς υπογραφής του ανώτερου εγγράφου
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Άνοιγμα του εγγράφου από το δεύτερο χρήστη, με τη χρήση ενός tablet ή smartphone και υπογραφή σε σημείο που θα υποδείξει ο Φορέας
Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την επιστροφή του ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου στον αρχικό χρήστη

Εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού για 200 άτομα, multiuser 3 χρηστών και διαχείριση 3 διαφορετικών εταιρειών η οποία να είναι
σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των Υπουργείων, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
1. Δυναμική διαχείριση των ΣΣΕ
2. Πλήρης διαχείριση και Επεξεργασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυτόματη ενημέρωση τους μέσω Internet. Δυναμική δημιουργία,
επεξεργασία, παραμετροποίηση συμβάσεων με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
3. Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
4. Πλήρης Κάλυψη κάθε είδους Απασχόλησης – Ειδικές Κατηγορίες. Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς που καλύπτει πλήρως τη Μισθοδοσία κάθε
είδους επιχείρησης και κάθε είδους εργαζόμενου όπως:
5. Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, συνταξιούχοι, μαθητεία ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ,
ελεύθεροι επαγγελματίες
6. Κάλυψη και των πλέον εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων (π.χ. επαγγελματίες με ΙΚΑ, καλλιτέχνες, φασόν, μέλη ΔΣ, διαθεσιμότητα κλπ.)
7. Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία με δυνατότητα υπολογισμού των βασικών &
νόμιμων αποδοχών, των τριετιών και ταυτόχρονη εμφάνιση των πινάκων αμοιβών και των κειμένων των συμβάσεων τη στιγμή του υπολογισμού του
νόμιμου μισθού. Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις νέες Σ.Σ.Ε. και αναβαθμίσεις (updates) της εφαρμογής.
8. Υπολογισμός της μισθοδοσίας με δύο τρόπους:
9. Αυτοματοποιημένη, και απόλυτα σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (αυτόματος υπολογισμός συμβάσεων,
αυτόματος προσδιορισμός αποδοχών με αναγωγές τόσο των κανονικών όσο και των πρόσθετων αποδοχών, αυτόματη ενημέρωση και υπολογισμός
αναδρομικών, πλήρης κάλυψη και ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, υπολογισμός ΦΜΥ με τριπλό τρόπο, αδειών, ασθενειών,
λοχείας, διαθεσιμότητας, απουσιών, επιδομάτων αποζημιώσεων).
10. Παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη (πολιτικές αποδοχών, υπερωριών ανά εταιρία - υποκατάστημα - εργαζόμενο, απεριορίστων υπολογισμών
προκαταβολών με βάση τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ή τις ώρες εργασίας, δημιουργία ταμείων από τον χρήστη, δημιουργία κρατήσεων, παροχών,
δανείων, φόρου, αδειών)
11. Μαζικός υπολογισμός Μισθοδοσίας.
12. Μαζική παρακολούθηση των εταιρειών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων, χρηστών. Διαχείριση και υπολογισμός της μισθοδοσίας ξεχωριστά για κάθε
εταιρία είτε ανά υποκατάστημα είτα ανά τμήμα απασχόλησης. Μαζική ενημέρωση σταθερών και μεταβλητών δεδομένων μισθοδοσίας.
13. Πληρότητα Εκτυπώσεων – Σύγχρονα Εργαλεία Σχεδίασης & Παραμετροποίησης
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14. Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων
Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας Άνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο
Πρακτικής Άσκησης, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λπ.)
15. Υπερσύγχρονα εργαλεία όπως Report Generator & Query Builder για την δημιουργία εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της
κάθε επιχείρησης.
16. Δυνατότητα μαζικών ενεργειών. Δυνατότητα για μαζικές μεταβολές μισθών, τρόπου υπολογισμού ΦΜΥ, μαζική εισαγωγή αδειών.
17. Διατήρηση ιστορικότητας μισθοδοτικών περιόδων, ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, συλλογικών συμβάσεων, τρόπου υπολογισμού φόρου,
υπερωριών και προσαυξήσεων.
18. Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών.
19. Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες - Υποβολές μέσω Internet.
20. Δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ
21. Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία
22. Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες
23. Πλήρης Κοστολογική Ανάλυση Δεδομένων.
24. Σύστημα ομάδας 9 ΕΓΛΣ. Πλήρες σύστημα κοστολόγησης, ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής.
25. Time Management
26. Σύστημα ωρομέτρησης, Δυναμική διαχείριση ωραρίων εργασίας, Ορισμός και παρακολούθηση προγράμματος ωρομέτρησης, Παρακολούθηση
παρουσιολογίου.
27. Διαχείριση ωραρίων εργασίας και βαρδιών και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών,
Αργιών. Δυνατότητα καταγραφής κινήσεων εργαζομένου και άντληση πληροφοριών με εκτυπωτικά παρουσιών και απουσιών. Επιπλέον δυνατότητα
παραμετροποίησης των δεδομένων της βάρδιας και σύνδεση αυτών με αποδοχές κατ' επιλογήν του χρήστη.
28. Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Υπερσύγχρονος μηχανισμός διαχείρισης χρηστών, ιστορικό ενεργειών ανά χρήστη, προειδοποιητικά και
απαγορευτικά μηνύματα ασφαλείας.
29. Ενημέρωση του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων) από την
πιο απλή μέχρι την πιο εξειδικευμένη περίπτωση (καταχώρηση ΑΦΜ, υπολογισμός μισθών, καταχώρηση ασφαλιστικών στοιχείων ΚΑΔ, Κ.Π.Κ., διάκριση
υπερωριών, υπόλοιπα αδειών, Προσωρινή – Οριστική ΦΜΥ κ.λπ.)
30. Ιστορικό ενεργειών ανά χρήστη. Πλήρης διαχείριση ενεργειών των χρηστών και καταγραφή αυτών με πληροφορίες για την κάθε κίνηση τους.
31. Ολοκληρωμένο υπερσύγχρονο εργαλείο «Report Generator» με το οποίο αντιμετωπίζεται η ανάγκη δημιουργίας αναφορών από ένα πλήθος πεδίων
τα οποία παρέχονται μέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες.
Να συνοδεύεται από πλήρες Σύστημα Ωρομέτρησης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
1. Ωρομέτρηση (software)
2. Αυτόματο υποσύστημα Επικοινωνίας με Σταθμούς Ωρομέτρησης (ρολόγια)
3. Υποσύστημα Παραμέτρων & Κανόνων Ωρομέτρησης
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4.
5.
6.
7.

Υποσύστημα Διαχείρισης Λοιπών Στοιχείων Ωρομέτρησης (Άδειες, Ασθένειες, Αργίες, Υπερωρίες)
Υποσύστημα Οργάνωσης Πλάνου Εργασίας
Υποσύστημα Υπολογισμού Ωρομέτρησης
Υποσύστημα Αναφορών (Reports)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά
Ωρομέτρηση (software)
Αυτόματο υποσύστημα Επικοινωνίας με Σταθμούς Ωρομέτρησης (ρολόγια)
Αυτόματη μεταφορά στοιχείων παρουσίας
Δυνατότητα λήψης από την τελευταία εισαγόμενη εγγραφή ωρών
Δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας και αποθήκευσης αρχείου παρουσιών
Επιλογή διαστήματος για εμφάνισης εγγραφών ωρών
Μηχανισμός αυτόματων παραμετροποιήσεων (διόρθωση ορφανών εισόδων & εξόδων, αφαίρεση διπλοχτυπημάτων, αυτόματο ταίριασμα εγγραφών)
Αρχείο Μηνυμάτων Λαθών (χωρίς είσοδο, χωρίς έξοδο, διπλοχτύπημα, παρουσία χωρίς ταυτοποίηση προγραμματισμένου ωραρίου κ.λπ.)
Αρχείο Ελέγχου ανά ημερομηνία και ανά εργαζόμενο
Αρχείο διαχωρισμού εγγραφών (ορθές, προβληματικές, με ωράριο, μόνο με είσοδο, μόνο με έξοδο)
Υποσύστημα Παραμέτρων & Κανόνων Ωρομέτρησης
Διαχείριση Ελευθέρων, Ημερησίων & Εβδομαδιαίων Ωραρίων
Διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς ωραρίων (ανοχές, περικοπές στρογγυλοποιήσεις, υπερβάσεις) με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
Ευέλικτη διαχείριση και παραμετροποίηση ωραρίων για το υπολογισμό των κανονικών ωρών, των αργιών, των νυχτερινών και των υπερωριών,
Χρήση χρωματολογίου και σύνδεση αυτού με κάθε ωράριο εργασίας
Προγραμματισμός ημερών ασφάλισης σε κυλιόμενα ωράρια
Υποσύστημα Διαχείρισης Λοιπών Στοιχείων Ωρομέτρησης (Άδειες, Ασθένειες, Αργίες, Υπερωρίες)
Μαζική Καταχώρηση Αδειών
Έλεγχος εφαρμογής αδειών με βάση τον προγραμματισμό των ωραρίων
Ευέλικτη διαδικασία καταχωρήσεων με έλεγχο δικαιούμενων ημερών αδείας, υπολοίπου αδείας, ύπαρξη αργιών σε άδειες, διαχωρισμός των ρεπό από
τις άδειες κ.λπ.
Αυτόματος προσδιορισμός ημερών αδείας (με βάση τις καταχωρήσεις στο ημερολόγιο)
Μηχανισμός μετατροπής αδειών σε πραγματικές ώρες με βάση τα συνδεδεμένα ωράρια εργασίας και αυτόματη μεταφορά αυτών στο αρχείο κινήσεων
εργαζομένων
Μηχανισμός μεταφοράς αδειών απ’ ευθείας στις μισθοδοτικές περιόδους για ενημέρωση του βιβλίου αδειών και των υπολοίπων αδείας
Μαζική Καταχώρηση Ασθενειών
Εισαγωγή ασθενειών μόνο σε ημέρες που υπάρχει προγραμματισμένο ωράριο εργασίας

29.
30.
31.
32.
33.
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34. Ευέλικτη διαδικασία καταχωρήσεων με έλεγχο πλαφόν ασθενείας ανά εργαζόμενο και ανά εργασιακό έτος, υπολοίπου ασθενείας
35. Αυτόματος αποκλεισμός Κυριακών / αργιών
36. Μηχανισμός μετατροπής ασθενειών σε πραγματικές ώρες με βάση τα συνδεδεμένα ωράρια εργασίας και αυτόματη μεταφορά αυτών στο αρχείο
κινήσεων εργαζομένων
37. Διαχείριση Αργιών
38. Αρχείο Πρότυπων Αργιών
39. Επίσημες – Προαιρετικές – Ανεπίσημες Αργίες
40. Σταθερές - Κινητές Αργίες
41. Εργαλείο μαζικής ανάθεσης αργιών (με επιλογή διαφοροποίησης ανά υποκατάστημα)
42. Εμφάνιση αργιών στα αρχεία κινήσεων, αδειών, ασθενειών
43. Μηχανισμός μετατροπής αργιών σε πραγματικές ώρες με βάση τα συνδεδεμένα ωράρια εργασίας
44. Διαχείριση Υπερωριών
45. Διαμόρφωση κανόνων ωρομέτρησης υπερωριών, υπερεργασίας, νυχτερινών, Κυριακών
46. Δυνατότητα διαφοροποίησης κανόνων ανά υποκατάστημα
47. Δυνατότητα διαφοροποίησης κανόνων ανά εργαζόμενο
48. Καθορισμών ποσοστών
49. Καθορισμός ορίων υπερωριών
50. Υποσύστημα Οργάνωσης Πλάνου Εργασίας
51. Αρχείο εργαζομένων με πλήθος πληροφοριών για εύκολη σύνδεση με ωράρια (πλήρης - μερική, 5ήμερο – 6ήμερο, ώρες εργασίας ανά ημέρα)
52. Ανάθεση ωραρίων εργασίας σε εργαζόμενους
53. Μαζικός προγραμματισμός ωραρίων εργασίας με ευέλικτα εργαλεία καταχώρησης
54. Μαζικός προγραμματισμός κυλιομένων ωραρίων για απεριόριστο διάστημα
55. Παράλληλη προβολή και απεικόνιση ωραρίων με ημερολόγιο
56. Υποσύστημα Υπολογισμού Ωρομέτρησης
57. Αρχείο Κινήσεων ωρομέτρησης, αδειών, ασθενειών, αργιών
58. Πληροφοριακά πεδία για τον κάθε τύπο εγγραφής
59. Εργαλείο μαζικής επεξεργασίας κινήσεων
60. Ημερολόγιο αναφοράς ωραρίων εργαζομένων
61. Μαζικός υπολογισμός ωρομέτρησης με αυτόματο υπολογισμό και των ημερών ασφάλισης
62. Αρχείο αποτελεσμάτων ανά εργαζόμενο, ανά ημέρα, συνολικά
63. Αρχείο αποτελεσμάτων ανά είδος αποδοχής (κανονική, νύχτα, αργία, υπερεργασία, υπερωρία)
64. Εργαλείο αυτόματης μεταφοράς αποτελεσμάτων στις μισθοδοτικές περιόδους
65. Υποσύστημα Αναφορών (Reports)
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Report αποτελεσμάτων
Αναλυτικό Report κατανομής ωρών ανά εργαζόμενο, ανά ημέρα, ανά αποδοχή
Συνοπτικό Report κατανομής ωρών
Report Απουσιών
Report εργαζομένων με υστέρηση ωραρίου
Report σύνδεσης ωραρίων εργασίας με εργαζόμενους (ανά ωράριο)
Report Αδειών
Report Ασθενειών
Report Μηνυμάτων Λαθών

Atlantis E.R.P την διαχείριση Παραγωγής 42 χρηστών με την παραμετροποίηση για την κοστολόγηση των εργασιών και των πειραμάτων με τα κάτωθι τεχνικά
χαρακτηριστικά.
 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος των προδιαγραφών.
 Αντιγραφή μιας προδιαγραφής σε άλλη.
 Καταχώριση θεωρητικής φύρας ετοίμου ή/και φύρες συστατικών.
 Παρακολούθηση συμπαράγωγων, ημιέτοιμων και υποπροϊόντων στην ίδια προδιαγραφή.
 Φασεολόγια και φάσεις κατεργασίας ανά προδιαγραφή με διαδικασίες χρονοπρογραμματισμού ανά φάση.
 Ορισμός των κοστολογικών στοιχείων ανά προδιαγραφή για τον υπολογισμό της άμεσης εργασίας και εμμέσων Γ.Β.Ε.
 Ορισμός των Κέντρων Εργασίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του ετοίμου (λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό της
παραγωγής) σε κάθε προδιαγραφή.
 Σύνδεση πελάτη με συγκεκριμένη προδιαγραφή σε περίπτωση που το προϊόν κατασκευάζεται με διαφορετική προδιαγραφή, σύμφωνα με τον πελάτη.
 Αυτόματος έλεγχος ορθότητας προδιαγραφών και δυνατότητα αναδρομικού υπολογισμού των προδιαγραφών βάσει πραγματικών ποσοτήτων ανάλωσης.
 Ανάλυση σε χρώμα-μέγεθος για κάθε έτοιμο προϊόν συσχετιζόμενο με τις πρώτες ύλες.
 Εναλλακτικό είδος αντικατάστασης ανά πρώτη ύλη.
 Δενδροειδείς γραφικές απεικονίσεις σε ιεραρχικές πληροφορίες.
 Εκτύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με πολλαπλά κριτήρια Κοστολογικά στοιχεία
 Ομαδοποίηση των κοστολογικών στοιχείων.
 Άμεση σύνδεση των κοστολογικών στοιχείων με τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.
 Ορισμός της μονάδας μέτρησης του κοστολογικού στοιχείου.
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 Το κοστολογικό στοιχείο υπολογίζεται: α) αναλογικά με την ποσότητα, β) είναι σταθερό.
 Καθορισμός δυνατότητας μεταβολής ή όχι κάθε κοστολογικού στοιχείου.
 Κατηγοριοποίηση κοστολογικών στοιχείων (άμεση εργασία ή Γ.Β.Ε).
 Τα κοστολογικά στοιχεία καλύπτουν και την περίπτωση κοστολόγησης της Υπεργολαβίας (Φασόν) Κέντρα εργασίας
 Κάθε Κέντρο Εργασίας μπορεί να αποτελείται από μηχανές ή εργαζόμενους.
 Ομαδοποίηση των Κέντρων Εργασίας ανάλογα με την χρήση τους.
 Διαχωρισμός των Κέντρων Εργασίας ανά εργοστάσιο παραγωγής
.  Κάθε Κέντρο Εργασίας μπορεί να αποτελείται από πολλές ομοειδείς μονάδες.
 Καθορισμός του χρόνου εργασίας (βάρδιες) για κάθε Κέντρο Εργασίας ξεχωριστά.
 Καθορισμός του χρόνου προετοιμασίας (set up) των μηχανών.
 Ξεχωριστό Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Παραγωγής για το κάθε κέντρο εργασίας.
 Προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης για την κάθε μονάδα του Κέντρου Εργασίας ανεξάρτητα.
 Άμεσος υπολογισμός πρότυπου κόστους παραγωγής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο προγραμματισμού παραγωγής βάσει του καθορισμένου πρότυπου
κόστους ανά ώρα κάθε Κέντρου Εργασίας Εσωλογιστική κοστολόγηση
 Κοστολόγηση αποθεμάτων για τις αναλώσεις με όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Φ.Α.Σ. μεθόδους.
 Κοστολόγηση πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων μέσω της διαδικασίας της φυσικής απογραφής.  Κοστολόγηση σε οποιαδήποτε περίοδο επιλεχθεί (μηνιαία,
τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό περιόδων.
 Κοστολογικοί συντελεστές επιμερισμού για κάθε συμπαράγωγο προϊόν.
 Κοστολόγηση υποπροϊόντων με πρότυπο κόστος.
 Επιμερισμός κοστολογικών στοιχείων με συντελεστές βαρύτητας κατ’ εντολή παραγωγής.
 Κοστολόγηση για την περίοδο που θα επιλεχθεί βάσει του δένδρου των προδιαγραφών (κοστολογούνται πρώτα τα ημιέτοιμα και στη συνέχεια τα έτοιμα).
 Αυτόματη δημιουργία παραστατικών κόστους παραγωγής και κόστους αναλώσεων στην αποθήκη.
 Αυτόματη δημιουργία άρθρων καταμερισμού, κόστους πρώτων υλών και κόστους παραγωγής στην Αναλυτική Λογιστική.
 Δυνατότητα ακύρωσης και επανυπολογισμού για έλεγχο χωρίς περιορισμούς.
 Εκτύπωση Βιβλίου Παραγωγής – Κοστολογίου.

ε)

Λογισμικό διαχείρισης της «Ανάληψης υποχρέωσης» για 42 χρήστες με τα κάτωθι χαρακτηριστικά
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Το μητρώο δεσμεύσεων του οργανισμού πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες με αυτόματη εξαγωγή από τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του
οργανισμού:
 Τήρησης διπλογραφικού συστήματος λογιστικών εγγραφών για παρακολούθησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
 Την έκδοση του μηνιαίου Δελτίου Δ39 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο.
 Την παρακολούθηση του μητρώου Δεσμεύσεων της παρ.4 Αρθ. 7 ΠΔ 113/2010 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο ,
σε αρχείο Excel.
 Αναλυτική αναφορά Ενηλικίωσης Ανεξόφλητων υποχρεώσεων 30-60-90…-ημερών σε αρχείο Excel.
 Τo τριμηνιαίο και ετήσιο ερωτηματολόγιο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται επικουρικά στην Στατιστική
Υπηρεσία μέσω Web.
 Την παρακολούθηση μηνιαίας αναφοράς για Εσοδα-Εξοδα , Προοδευτική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων , Πηγές και Χρήσεις Πόρων (Απολογισμός) ,
Προυπολογισμός , Πιθανή εκτέλεση Προυπολογισμού , έκδοση Ισολογισμού σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται στην διεύθυνση ΔΕΚΟ του
ΓΛΚ μέσω Web.
 Εισροές-Εκροές σε Ταμειακή βάση σε αρχείο ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
 Υπόλοιπο Ταμειακών Διαθεσίμων και Υποχρεώσεων σε αρχείο .ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές. Εντάλματα πληρωμής
 Πληρωμές μέσω τραπέζης (Εμβάσματα πληρωμής)
 Η εφαρμογή είναι πλήρως συμβατή με τις εφαρμογές της Microsoft , ευρέως διαδεδομένες και προσιτές στον χειρισμό από το προσωπικό του
οργανισμού Ε.Κ.Ε.Β.Ε.
Έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών
Εξοπλισμός στο σύστημα.
Σύνδεση με όρια συμβάσεων/διαγωνισμών και ενημέρωση με Μητρώο Παγίων και αποσβέσεις
Μετακινήσεις.
Πρώτο στάδιο προέγκρισης της δαπάνης με έκθεση αιτιολόγησης και συσχέτιση με παραδοτέο έργου. Δεύτερο στάδιο Σύνταξη Εξοδολογίου και τρίτο Απόδοση.
Σύνδεση του ERP (Παραγγελίες/Δαπάνες/Εκτυπώσεις) με εγκατεστημένο Μοντέλο Κοστολόγησης Εσωτερικών Υπηρεσιών. Η εφαρμογή θα πρέπει επίσης να
υποστηρίζει, εγκρίσεις καλής εκτέλεσης/παράδοσης, χρεώσεις εξωτερικών χρηστών και ειδικές εκτυπώσεις ανά κέντρο κόστους για περιοδικό έλεγχο.
Διαγωνισμοί
Δημιουργία interface καταχώρησης στοιχείων των διαγωνισμών με τα ακόλουθα πεδία:
Περιγραφή
Ημερομηνία
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Παρατηρήσεις
budget
Έργα
Προσθήκη στην φόρμα καταχώρισης έργων του Atlantis των ακόλουθων πεδίων:
Κωδικός Σύμβασης
budget
Η σύμβαση δύναται να περιέχει πολλά έργα. θα δημιουργηθεί σύνδεση των έργων με τις δαπάνες βάσει του κωδικού λογιστικής που καταχωρείται στο έργο.
Με Αυτόν τον τρόπο θα εμφανίζονται για επιλογή στα παραστατικά μόνο οι δαπάνες του συγκεκριμένου κάθε φορά έργου.
Προγράμματα
Δημιουργία πίνακα προγραμμάτων έργων με πεδία κωδικό και περιγραφή.
Σχεδιασμός-Λειτουργείες
Προσθήκες σε παραστατικά Παραγγελιών
Στις γραμμές ειδών των παραστατικών παραγγελιών των ερευνητών θα προστεθούν τα πεδία προγράμματα , δαπάνες ,προμηθευτής τα οποία θα είναι πίνακες
επιλογής και θα εμφανίζουν μόνο τις εγγραφές οι οποίες συνδέονται με το έργο που έχει συμπληρωθεί στο παραστατικό.
Επίσης θα υπάρχει πεδίο έγκρισης και επιβεβαίωσης των τιμών και γενικά τις παραγγελίας από κάποιον αρμόδιο χρήστη ,ο οποίος θα ελέγχει και θα μεταβάλει
τις τιμές των ειδών της παραγγελίας και θα ορίζει το προμηθευτή που θα απευθυνθεί η παραγγελία για το κάθε είδος.
Τέλος θα σχεδιαστεί ενότητα στο παραστατικό η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ταξιδιών και η συμπλήρωση τους θα είναι απαραίτητη,
όταν καταχωρείται στις γραμμές της παραγγελίας δαπάνη σχετική με έξοδα ταξιδιού.
Σε περίπτωση καταχώρησης παγίων στην παραγγελία θα πρέπει:
είτε να αντιστοιχηθεί ο κωδικός αποθήκης με τον αντίστοιχο κωδικό παγίου στο κύκλωμα των παγίων (με τη δημιουργία και τη χρήση επιλογέα των παγίων
μέσα στα σταθερά στοιχεία των ειδών)*
είτε με την ύπαρξη και συμπλήρωση πεδίου του αντίστοιχου παγίου στις γραμμές της παραγγελίας όταν καταχωρείται ο κωδικός αποθήκης*
με την ύπαρξη άλλης σειράς παραγγελίας για την καταχώρηση παγίων στοιχείων
Μετασχηματισμός Παραγγελιών
Δημιουργία interface που θα εμφανίζει τις παραγγελίες των ερευνητών προς εκτέλεση με πεδία αναζήτησης - • • ημερομηνία • • διαγωνισμός • • σύμβαση•
• έργο
Οι παραγγελίες θα ομαδοποιούνται ανά είδος και θα υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης-μεταβολής του προμηθευτή στον οποίο θα δημιουργηθεί η
παραγγελία.*
Τέλος με την ύπαρξη σχετικού μηχανισμού θα δημιουργούνται παραγγελίες στους αντίστοιχους προμηθευτές με αναλυτικές γραμμές δαπανών προγραμμάτων
και έργων.
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Στη συνέχεια κατά την παραλαβή από τους προμηθευτές των ειδών που παραγγελθήκαν οι παραγγελίες θα μετασχηματίζονται σε δελτία παραλαβής και θα
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους. Στην περίπτωση ύπαρξης παγίων σε παραγγελία θα πρέπει να καταχωρείται:• είτε χωρίς μετασχηματισμό το δελτίο παραλαβήςτιμολόγιο και να συμπληρώνεται σχετικό πεδίο που θα δημιουργηθεί η παραγγελία που αντιστοιχεί
Έλεγχοι-Περιορισμοί
Στη φάση της καταχώρησης των παραγγελιών των ερευνητών θα υπάρχει έλεγχος για την περίπτωση υπέρβασης του budget που καταχωρείται στις δαπάνες
και θα παρουσιάζεται σχετικό μήνυμα και απαγόρευση
Έλεγχος συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων που θα ορισθούν σε όλες τις οντότητες
Συμβάσεις Προσωπικού
Αντίστοιχα με τις παραγγελίες των ειδών και των δαπανών των ερευνητών θα δημιουργηθεί η διαδικασία μέσα στο Atlantis & Atlantis Payroll για την καταχώριση
των αναγκών σε προσωπικό ανά έργο. Θα υπάρχει επικοινωνία άμεσα με την βάση του Atlantis Payroll ώστε να υπάρχει η πληροφόρηση - ιστορικότητα της
διάρκεια που απασχολήθηκε ο κάθε εργαζόμενος ανά έργο καθώς και το κόστος του για το διάστημα αυτό.
Αντιστοίχιση πληρωμών
Μαζική αντιστοίχιση πληρωμών με δαπάνες κάνοντας επιλογή αυτόματα τα παραστατικά που θέλουμε αλλά ταυτόχρονα να μας αφήνει να διορθώνουμε την
αξία κάλυψης σε εγγραφές που δεν έχουν παρακράτηση φόρου. Επίσης να εμφανίζονται ποιες δαπάνες ανά έργο έχουν πληρωθεί και ποιες είναι ανοικτές.
Εκτυπώσεις-Πληροφόρηση
Δημιουργία με την χρήση του εργαλείου My reporting-tools δυναμικής αναφοράς που θα περιλαμβάνει όλη τη δομημένη πληροφόρηση από τον διαγωνισμό
μέχρι το επίπεδο του είδους και την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα:
Σύγκριση actual αξιών με budget μέχρι το επίπεδο δαπανών του έργου
Δεσμεύσεις
Ποσότητες και αξίες παραγγελιών μέχρι το επίπεδο είδους – δαπάνης.
Ενσωμάτωση
H εφαρμογή ανάληψης υποχρέωσης θα πρέπει να έχει U.I (user interface) με βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης, το οποίο θα ενσωματωθεί στο πληροφοριακό
σύστημα Atlantis ΙΙ E.R.P. και να μην απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού τρίτων. Η βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης, θα ενσωματωθεί στο Atlantis E.R.P και δεν
απαιτεί επιπρόσθετες άδειες χρήσης από την αρχική

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Να έχει αναλάβει και υλοποιήσει Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Atlantis E.R.P με κοστολόγηση έργων, διαχείριση διαγωνισμών και διαχείριση
μισθοδοσίας σε ερευνητικό οργανισμό
Να διαθέτει συστατική επιστολή από εγκατάσταση E.R.P και H.R.M σε πιστοποιημένο ελεγκτικό οργανισμό
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Ο Project manager του έργου να διαθέτει πτυχίο από Α.Ε.Ι στην εφαρμοσμένη πληροφορική
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί η υπάρχουσα παραμετροποίηση και τα custom στην εφαρμογή Atlantis E.R.P
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ

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: [ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221056]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 34-ΒΑΡΗ-16672]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σκουλούδης Πέτρος]
- Τηλέφωνο: [210 9656310 , 2108979197
- Ηλ. ταχυδρομείο: [skouloudis@fleming.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.fleming.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής , για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επέκτασης και αναβάθμισης της
λειτουργικότητας του υφισταμένου πληροφοριακού συστήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών και εκπαίδευσης προσωπικού του Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών
Αλ.Φλέμιγκ, καθώς και Προμήθεια Λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.000 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%»
[-72000000 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,
Διαδίκτυο και υποστήριξη» και (CPV) 48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών
συστημάτων]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221056]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): []

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:
Α
ρ
Τηλέφωνο:
μ ταχυδρομείο:
Ηλ.
ό
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δ
δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
ι
Γενικές
πληροφορίες:
ο
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ςή
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
ή
μ
αποκλειστικότητα,
του άρθρου 20: ο
ε
οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο
α
σ
εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή
ρ
α
προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο
μ
ί
πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
ό
α
απασχόλησης;
δ
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
ει
εργαζομένων
με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ο
π
εργαζομένων;
ιΕφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
ii
χ
κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με
ε
αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ί
ανήκουν
οι απασχολούμενοι.
ρ
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
η
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
σ
εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
η
ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
iii
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

] Ναι [] Όχι

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) [……]
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
π
ε Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα δ) [] Ναι [] Όχι
δ)
ρ
απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής;
ί όχι:
Εάν
π
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
τ
πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV,
ω
ενότητες
Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
σ
εφόσον
αυτό απαιτείται στη σχετική
η
διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης:
, Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
ε)
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
τ
κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να
η
παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
ν
δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
κ
μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
α
οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται
τ
δωρεάν;
ά
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
τ
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
α
εγγράφων):
ξ
[……][……][……][……]
η
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
σ
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
τ
κ
ο
ο
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
ν
ι
οικονομικούς
φορείς.
ν ναι:
Εάν
ε
ο Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
α)
π
ύ
στην
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
ί
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
σ
μ Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β)
η
εφορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
μ
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
ο
ά
λ
κ
λ
α
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γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς
της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Στήριξη:

Γ
:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι
Π []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
λ
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
η
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
ρ
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
ο
στο μέρος V κατωτέρω;
φ
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με
ο
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
ρ
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο ίκαι υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
ε
ς
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
σ
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
χ
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός
ε
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
τ
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότηται ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
κ
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες που απαιτούνται
ά
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
μ
ε
τ
η
σ
τ
ή
ρ
ι
ξ
η
σ
τ
ι
ς
ι
κ
α
ν
ό
τ
η
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. σ
υ
2.
μ δ
ω
μ
3.
α
ρ
επ
ο
4.
τά τ
δ
ρ
ο
τ5.
ν
ο
ο
χη
ο
κμ
ή
xii
6. π
μ
ίο
α
ια
κσ
Λόγοι
ιxμ που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
ρ
εδ
xi
ο
α
ει
π
Υπάρχει
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
τγκ
ο
ειςικ βάρος του οικονομικού φορέα ή
ή
ίκ
οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι
λ
η
μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή
ά
η
εσ
εποπτικού
του οργάνου ή έχει εξουσία
μ
ρ
η
εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
εα
γ
σεγτ αυτό για έναν από τους λόγους που
α
εκ
παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
ισ
σ
καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
λκί
ό
πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
ή
α
δ
οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
μ
ω
αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;
α
ο
κν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
τρ
α
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
α
γι
α
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
ά
π
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ή
νά
ό
[……][……][……][……]xvii
ω
λ
Ε εσ
λ
άπ
α)
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
γη
εα
ix
ν κ
προσδιορίζοντας
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σ
ςρ
αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[
η
]
λ
ν ά
καταδίκης,
μ
ή
μ
α νμΠροσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β)
ε [……]
β)
ο
ο
ι α
γ)
Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ)
ί Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
ρ
μ
, τ
απόφαση:
ο σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
και
φ
εα
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ές
α
(
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
ς
ν σ
ε
α δ
α
υ
μ
ρ
φν
π
έ α
δ
ο
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύ
Επ
[……]
α
ά
νρ
ξ
νη
α
ισ
χ
ε
π
ετ
ιρ
ικ
γο
ύ
ρ
ά
λ
ψ
τό
γε
ο
τυ
α
α
π
μ
έο
κτ
λ
ρ
ε
α
ι
σ
π
μ
ο
ο
υ
ύ
λα
υ
ή
τφ
οθ
κ
η
ά
κ
θ
α
α
ν
ρxxi
σ
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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
π
λ
η
ΦΟΡΟΙ
ρ
ω όχι αναφέρετε:
Εάν
μ Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: α)[……]·
α)
ή Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
φ
υποχρεώσεων;
ό Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
1)
ρ εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και γ.1) [] Ναι [] Όχι
Η
ω
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
-ν Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
-ή Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη -[……]·
ε
διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
ιΜε άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
σ Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ)
γ.2)[……]·
φ
υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους
δ) [] Ναι [] Όχι
ο
Εάν ναι, να
φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
ρ οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
που
λεπτομερείς
ώ
περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
νπροστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
xxiii
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
κ
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ο
καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ι
ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiv
ν
[……][……][……]
ω
ν
ι
κ
ή
ς
α
σ
φ
ά
λ
ι
σ
η
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
π
ε
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
ρ
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
ι
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
β
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
α
[] Ναι [] Όχι
λ
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λ
λήφθηκαν: […….............]
ο
Βρίσκεται
ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ν
ο
τ πτώχευση, ή
π
α)
ι διαδικασία εξυγίανσης, ή
ο
β)
ικ ειδική εκκαθάριση, ή
γ)
ο
α αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
δ)
ύ
δ το δικαστήριο, ή
από
, έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
ή
ε)
π
συμβιβασμού,
ή
κ
ο
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
το
δραστηριοτήτων,
ή
ει σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
ζ)
ν
προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία
ω
α
προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου
ν ναι:
π
Εάν
ι Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-ό
-κ Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
το
ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
ιύ
εκτελέσει
τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
ς εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
της
κμέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
α
επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές
κι
α
ό
υ
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
τλε
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ρ
έο
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
γ
ςυ
εγγράφων): [……][……][……]
α
θ
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
τε
ιςπ
ςκ
α
κο
γ
ύ
α
π
γ
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς .…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
π
ρ
Εάν
ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
ο
πληροφορίες:
[...................…]
ε επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
Έχει
τ
επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την
ο
εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
ιπροηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
μ
προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα
α
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
σ
παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσμα την
ί
πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης
α
σύμβασης
, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
τ
[….................]
η
ς
δ
ι
α
δ

Σελίδα 55 από 74

ΑΔΑ: Ω1ΔΕ469ΗΚΚ-4ΓΟ

18PROC004038198 2018-11-20
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
νπαρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
xxxii
(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 Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] 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
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
π
ο
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
υ
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
τ
εγγράφων):
η
[……][……][……]
ρ
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
ο
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός [] Ναι [] Όχι
φορέας
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
ύ
νέχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
τυπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
α
ιΕάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:

σ
τ
η
ν
Ε
λ
λ
ά
δ
α

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
ε
ί
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ν
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
α
ι

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):
[……][……][……]
ο Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
2α)
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
ε
τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
ξ
προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην
ή
πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης για
ς αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
τον
xxxiv
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
τ
η
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ς
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
σ
[……][……][……]
ύ Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
3)
μ κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
τον
β
διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη
α
περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που
σ
η
ς
ε
ί
ν
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ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Σελίδα 60 από 74

ΑΔΑ: Ω1ΔΕ469ΗΚΚ-4ΓΟ

18PROC004038198 2018-11-20
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
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 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
π
α
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
ρ
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
α
προσωπικό
ή τις ακόλουθες τεχνικές
xli
λ
υπηρεσίες
, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
ή
έλεγχο
της ποιότητας:
π
Στην
περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
τ οικονομικός φορέας θα μπορεί να
ο
ε
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
ςπροσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
δ Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
3)
η
ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
μ
ακόλουθα
μέτρα για την διασφάλιση της
ό
ποιότητας
και τα μέσα μελέτης και έρευνας
σ διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
που
ι4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
ο
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
υ
ς

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

ή
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
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:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
προσωπικό:

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xliii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
[] Ναι [] Όχι
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Σελίδα 64 από 74

ΑΔΑ: Ω1ΔΕ469ΗΚΚ-4ΓΟ

18PROC004038198 2018-11-20

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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 αναφέρονταιxlvii, 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
μ
έ
β)
λ η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
ο
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
ςαναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
α
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
υ
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
τδιαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
ή
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
δ
ι
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
α
τ
ί
θ
ε
τ
α
ι
δ
ω
ρ
ε
ά
ν
xlviii
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III –- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α
1

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου & Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων 20 χρηστών η
οποία να καλύπτει όλες τις ανάγκες
διαχείρισης του ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής
διαχείρισης εγγράφων σε μια και
μόνο οθόνη, με σκοπό την
αποτελεσματική διαχείριση
εγγράφων που θα έχει
ενσωματωμένη ψηφιακή υπογραφή
και θα κάνει ανάρτηση στο Διαύγεια
σε σύνδεση με το Atlantis ERP
Σύνδεση του Atlantis E.R.P με το o
Σύστημα Διαχείρισης
Δημοσιεύσεων στη Διαύγεια το οποίο
να επιταχύνει τη διαδικασία
προετοιμασίας και ανάρτησης των
αποφάσεων του Φορέα στο κεντρικό
σύστημα της “Δι@ύγειας
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Διαδικασιών με 20 ψηφιακές
υπογραφές το οποίο να προσφέρει τη
δυνατότητα εκτέλεσης και ελέγχου
όλων των διαδικασιών ενός
Οργανισμού. Να ενσωματώνονται
εύκολα όλες οι διαδικασίες του
Φορέα με ακριβή προσδιορισμό
όλων των ενδιάμεσων εργασιών και
των υπευθύνων που εμπλέκονται. Να
παρακολουθούνται στατιστικά
εκτέλεσης κάθε διαδικασίας με
δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσής
τους. Οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής
των εγγράφων, ενώ ενημερώνονται
ηλεκτρονικά για ανάθεσή ή
ολοκλήρωση εργασιών ή
διαδικασιών.
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Απομακρυσμένη διαχείριση των
μισθοδοτούμενων για 200 άτομα
3

Εφαρμογή Μισθοδοσίας &
Διαχείρισης Προσωπικού για 200
άτομα, multiuser 3 χρηστών και
διαχείριση 3 διαφορετικών εταιρειών
η οποία να είναι σχεδιασμένη για να
καλύπτει τις ανάγκες των
Υπουργείων, Περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., και
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ .

4

Atlantis E.R.P την διαχείριση
Παραγωγής 42 χρηστών με την
παραμετροποίηση για την
κοστολόγηση των εργασιών και των
πειραμάτων

5

Λογισμικό διαχείρισης της «Ανάληψης
υποχρέωσης» για 42 χρήστες

6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Να

έχει

αναλάβει

και

υλοποιήσει

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
Atlantis E.R.P με κοστολόγηση έργων,
διαχείριση διαγωνισμών και διαχείριση
μισθοδοσίας σε ερευνητικό οργανισμό
Να διαθέτει συστατική επιστολή από
εγκατάσταση

E.R.P

και

H.R.M

σε

πιστοποιημένο ελεγκτικό οργανισμό
Ο Project manager του έργου να διαθέτει
πτυχίο από Α.Ε.Ι στην εφαρμοσμένη
πληροφορική

7

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί η
υπάρχουσα παραμετροποίηση και τα
custom στην εφαρμογή Atlantis E.R.P

8
9
10
11
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ΑΔΑ: Ω1ΔΕ469ΗΚΚ-4ΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Προϋπολογισμός 60.000,00.€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α €)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

(τεμάχια)

%

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

(€)Αριθμητικώς χωρίς
ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Παροχή υπηρεσιών επέκτασης και
αναβάθμισης της λειτουργικότητας του
υφισταμένου πληροφοριακού συστήματος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
εκπαίδευσης προσωπικού του Ερευνητικού
Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών Αλ.Φλέμιγκ,
καθώς και Προμήθεια Λογισμικού.
Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία …../……/ 2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………,ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
των εταιριών(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με
αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την Παροχή υπηρεσιών επέκτασης
και αναβάθμισης της λειτουργικότητας του υφισταμένου πληροφοριακού συστήματος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και εκπαίδευσης προσωπικού του Ερευνητικού
Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών Αλ.Φλέμιγκ, καθώς και Προμήθεια Λογισμικού. (αριθμός
διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής

Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προκαταβολής υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………,ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
των εταιριών(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την εγγύηση προκαταβολής από αυτή των όρων
της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για Παροχή υπηρεσιών
επέκτασης και αναβάθμισης
της λειτουργικότητας του υφισταμένου πληροφοριακού
συστήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και εκπαίδευσης προσωπικού του
Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών Αλ.Φλέμιγκ, καθώς και Προμήθεια Λογισμικού
(αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το % της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

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

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

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

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

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

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

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

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

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

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

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

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

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

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.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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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