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A
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόκληση το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 17/10/2018, και ώρα 14:30 μμ είτε
αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε να
αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627).
Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Με ποινή αποκλεισμού η προσφορά πρέπει να υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα μέσα σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) επί μέρους ξεχωριστούς
σφραγισμένους (υπό) φακέλους με την ένδειξη
α) «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
β) «Τεχνική προσφορά» &
γ) «Οικονομική Προσφορά» (το περιεχόμενο αυτών θα υποβάλλεται εις διπλούν –Πρωτότυπο &
Αντίτυπο)
2. Η ανάθεση της προμήθειας αφορά σε ένα ενιαίο σύνολο και ως τέτοιο θα αξιολογηθεί.
Γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας.
3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος.
4. Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και
αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών.
5. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
6. Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
(εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής το αργότερο μέχρι τις 31.05.2019.
7. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές
ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς
των προσφορών δύναται να παραταθεί εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Οργανισμό προ της λήξης
τους.
9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, οι Υποψήφιοι ή Προσφέροντες και σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
10. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή
της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Β. Νομικό Πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
• το 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)1, “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»
• 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 καθυστερημένων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
• 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. 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

1

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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•
•
•
•

•
•

•

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. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
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
Την υπ’ αριθμ. 248/2017 (ΑΔΑ: 6OBH7ΛΛ-Σ8Ψ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου
“Agrolabs”,
Την υπ. αριθμ. 2071/ 04-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ,
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής
Εμπειρογνωμοσύνης στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Διακρατικού
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 με την
επωνυμία “Agrolabs”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Interreg Balkan –
Mediterranean 2014-2020»
Την καταγραφή και έγκριση του αιτήματος στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ αριθμός ______________

Γ. Παροχή Διευκρινίσεων – Συμπληρωματικές πληροφορίες
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης
μπορούν να ζητούνται μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών και παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την εκπνοή
της ως άνω προθεσμίας (άρθρο 121 παρ. 5 Ν.4412/16).
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των
αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων δίδονται μόνο γραπτώς με επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: promithion@pkm.gov.gr μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται ως άνω. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
πρόσκλησης καθώς και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ. Παραλαβή τεύχους
Tο πλήρες κείμενο της θα διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
αρχής (www.pkm.gov.gr).
Πληροφορίες για τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού παρέχονται από την αρμόδια
Διεύθυνση κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 π.μ – 14:30 μ.μ (τηλ 2313 319145, Fax: 2313 319135,
email: K.Stamatis@pkm.gov.gr,
ενώ σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, πληροφορίες
παρέχονται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Β. Όλγας 198, τηλ. 2313 319 717, κο Παπαδόπουλο
Νικόλαο, email: n.papadopoulos@pkm.gov.gr

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A. 1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης
στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg
Balkan-Mediterranean 2014-2020 με την επωνυμία “Agrolabs”
(CPV: 79410000), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί
Όροι» της παρούσας.

A. 1.2 Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και
έως την 31 Μαΐου 2019.

A. 1.3 Προϋπολογισμός
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 55.500€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 44758,06 άνευ ΦΠΑ.
Α.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313 319145
Αρμόδιος Επικοινωνίας: Κ. Σταμάτης
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Α. 1.5 Νομικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας
πρόσκλησης, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας.
Α. 1.6 Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Γλώσσα των παραδοτέων είναι η αγγλική. Αν
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι τμήμα των παραδοτέων πρέπει να μεταφραστεί και στην ελληνική,
ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται. Κάθε άλλο έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται
από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόμενων, των
διαγωνιζόμενων και του Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω
προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Α. 1.7 Δημοσιότητα
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί :
α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
β) στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.pkm.gov.gr).
γ) περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α. 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε α) κράτος μέλος της Ένωσης, β) κράτος μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) 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.
Β. Ενώσεις ή Συμπράξεις των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που
αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την
παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Ένωση δύναται
να κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να συστήσει Κοινοπραξία και να προσκομίσει το σχετικό
Κοινοπρακτικό σ’ αυτή. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να
υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Στο Κοινοπρακτικό, πρέπει να ορίζεται κοινός
εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο κοινός αυτός εκπρόσωπος
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και θα μεριμνά
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για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα Μέλη, κατά το λόγο συμμετοχής
εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη
για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Ένωσης /Κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει,
κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των
Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού
προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της
υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης.
Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν να ορίζουν στην προσφορά τους
φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού με τα
ίδια προσόντα. Την αυτή υποχρέωση έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που δεν θα εκτελέσουν
αυτοπροσώπως το Έργο.

Α. 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής
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:
1. όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα
Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
•

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),

•

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,

•

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 τον ν. 2803/200 (Α’ 48),

•

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 (EE L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

•

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται, στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
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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),
•

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).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά ιδίως
τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Α.Ε. (άρθρο 73 Ν.4412/2016)
2. Εάν η αναθέτουσα αρχή:
•

γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή / και

•

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3. Όταν:
•

αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του αρθρ. 18 του ν.
4412/2016

•

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,

•

έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

•

εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του αρθρ. 24 του Ν.
4412/2006 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα,

•

έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις,
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•

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 79 του ν.
4412/2016,

•

επιχειρεί 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

•

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.

Α. 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.3.1 Τρόπος , Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 17/10/2018 και ώρα 14:30 μμ, στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 26ης Οκτωβρίου Αρ. 64, Θεσσαλονίκη – ΤΚ 546 27, Διεύθυνση
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 3ος Όροφος.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστέφονται ως εκπρόθεσμες.
Η προφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα .
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, θα φέρει την ευκρινώς την ένδειξη (παρ.1 αρθρο 92
Ν.4412/2016):
•

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

•

Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής

•

Ο τίτλος της σύβασης

•

Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) υποβολής προσφορών

•

Τα στοιχεία του Προσφέροντα οικονομικού φορέα

και θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους με την
ένδειξη ως εξής: α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής β) Τεχνική Προσφορά και γ) Οικονομική
Προσφορά. Οι ως άνω ξεχωριστοί φάκελοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
της προσφοράς και το περιεχόμενο αυτών θα υποβάλλεται εις διπλούν (Πρωτότυπό και
αντίτυπο) .
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους του οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
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Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο
της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων εκείνων στις
οποίες οι επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις αναφέρονται σε εντελώς δευτερεύοντα στοιχεία, οπότε
η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται, αιτιολογημένα να τις
αποδεχτεί.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα - σβησίματα- προσθήκες –διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Α.3.2. Σφραγισμένος Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει :
Α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., αρμοδίως
υπογεγραμμένη, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει
την εταιρεία για 365 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και
δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες και β) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής
Β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017 (Αρ. Φ.
171/τ΄Α΄/13-11-2017) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Γ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, από όπου θα
προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις
Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δ) παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους
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Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο
Διαγωνισμό.

Α. 3. 3. Σφραγισμένος φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να
περιέχει:
α. αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας
(Μέρος Β΄), όπου θα δίδονται αναλυτικά απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών
Προδιαγραφών της παρούσας, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β (Β.2) της παρούσας.
β. ορισμός φυσικού προσώπου ως υπεύθυνου έργου και αναπληρωτή του, καθώς και ομάδας
έργου η οποία θα αποδεικνύει πληρότητα βάσει των προδιαγραφών του έργου.

Α.3.4. Σφραγισμένος φάκελος « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς , όπου θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή
ανά παραδοτέο, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
Τιμές Προσφορών –Νόμισμα
1. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. H Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει την τιμή ανά παραδοτέο καθώς και τη
συνολική τιμή της προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς.
3. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση σε Ευρώ προς ξένο νόμισμα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
η μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του
πέντε.
5. Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της προμήθειας
και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας
προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.
6. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :
•

Τιμή παραδοτέων σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεις,
κρατήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (κράτηση για τις λειτουργικές δαπάνες της
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Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παράδοση του συνόλου των παραδοτέων.
•

Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία) .

•

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή,
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

•

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό
αυτό, θα ζητηθούν από τον Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 88 Ν.4412/16).

A. 3.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες επί τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του
Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί με έγγραφη δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου,
ύστερα από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής, πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από την Παρούσα Πρόσκληση αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.

Α. 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.4. 1 Αποσφράγιση Προσφορών
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των Προσφορών δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των
νομίμως εκπροσώπων τους ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση.
Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού που ολοκληρώνεται με την αποσφράγιση , την
εξέταση των τυπικών στοιχείων και την αξιολόγηση των προσφορών (Τεχνικών και Οικονομικών),
διενεργείται ως εξής :
•

Αποσφραγίζεται, ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και
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σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
•

Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

•

Οι φάκελοι των Οικονομικών προφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου
να αποσφραγιστεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο.

•

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τους όρος των εγγράφων της σύμβασης και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές κατά την αποδοχή με βάση το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.

•

Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών
Προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία στους
Προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

•

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 ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της επιτροπής (άρθρου 117 παρ. 4 Ν.4412/2016).
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (αρθ.102 Ν.4412/2016).

Α.4.2 Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κ1

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης

30%

Κ2

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και

30%

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης
Κ3

Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε
ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα

20%

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Κ4

Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη

20%

της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Α.4.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Βi = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 + σ3xΚ3+σ4xΚ4
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.
Μη κάλυψη ενός εκάστου κριτήριου με επαρκή βαθμολογία 100 βαθμών, οδηγεί σε απόρριψη
της Τεχνικής Προσφοράς.
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάταξη των προσφορών
για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:
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Λi = 0,85 x ( Βi / Βmax ) + 0,15 x (Kmin/Ki)
όπου:
-

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

-

Βi: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

-

Kmin: το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

-

Κi: το συνολικό κόστος της προσφοράς i

-

Λi: τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Α. 4.4 Απόρριψη προσφορών
Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης που
περιλαμβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες
των κάτωθι περιπτώσεων:
1.

η προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της πρόσκλησης, οι όροι της οποίας
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και απαράβατοι.

2. ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι μικρότερος από τον οριζόμενο.
3. η Προσφορά περιλαμβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφερομένου τιμήματος σε
άλλο μέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
4. η Προσφορά είναι αόριστη, ασαφής ή ανεπίδεκτης εκτίμησης, περιέχει ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία ή/ και αιρέσεις.
5. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
6. Αφορά σε μέρος της ζητούμενης ποσότητας και δεν καλύπτει το σύνολο της προμήθειας.

Α. 5 . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Α.5.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») , να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που δίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74), τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά
βάσει του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016:
•

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει
ότι ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις
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περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή τους
διαχειριστές, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, του εν
λόγω οικονομικού φορέα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Το απόσπασμα
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης .
•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

•

Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων κατά την
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.

•

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Μητρώου (Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του
Ν. 4412/2016), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του κατά περίπτωση την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Αν το κράτος – μέλος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή 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 (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/16).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, βάσει του άρθρου 104
του Ν. 4412/2016, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80). Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν με την Υπεύθυνη Δήλωσή τους, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
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προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το
αργότερο μέχρι την ημέρα της ως έγγραφης ειδοποίησης.
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις
•

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
Ν.1497/1984 (Α’ 188).

•

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες.

•

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της
Συνεταιρισμού / Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους
του / της Συνεταιρισμού / Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, αν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη του / της
Συνεταιρισμού / Ένωσης, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει
όλα τα έννομα αποτελέσματά της με τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε
αυτά οφείλουν να ορίσουν «αντικαταστάτη» με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O «αντικαταστάτης», ωστόσο, πρέπει
να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ως προς την τυπική και ουσιαστική του ικανότητα
εκπόνησης του έργου.

•

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση, οι λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής
ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των οποίων τα Μέλη
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και
κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των
παρ.3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Ειδικότερα:

•

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

•

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
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αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
•

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

•

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Α.5.2. Διαδικασία Ανάδειξης αναδόχου ως μειοδότη-Κατακύρωση διαγωνισμού
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα, τα αναφερόμενα στο άρθρο Α. 5.1
δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης.
Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, μονογράφονται δε
από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η επιτροπή ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης:
α) είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
β) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3,4 ή 5 του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016,
γ) είτε για κατακύρωση της σύμβασης.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, επί αποδείξει, σε διαφορετική περίπτωση δεν παράγονται τα
έννομα αποτελέσματα της κατακυρωτικής απόφασης.
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας προ
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ., η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Α. 6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α. 6.1 Κατάρτιση –Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στην παρούσα πρόσκληση και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο
και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της
Σύμβασης με τα Παραρτήματα της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης , εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
η παραδρομών.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) του
συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Α. 6.2 Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων,
αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παραγρ. 4 του
άρθρου 72 Ν.4412/2016, εφόσον δε εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα να είναι συμπληρωμένη
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας .
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από
τον συνολικό συμβατικό χρόνο.
Η αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους Α.6.3 Γλώσσα Σύμβασης
Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και επίσημη γλώσσα κατά την
εφαρμογή της σύμβασης θα είναι η ελληνική.
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Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση θα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα και κάθε επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται στη ελληνική
γλώσσα.

Α.7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α. 7.1 Παράδοση Παραλαβή
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπονεί και να παραδίδει τα παραδοτέα του είτε στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, είτε στην έδρα του και οφείλει να συνοδεύει και να υποστηρίζει την
Αναθέτουσα Αρχή στα σημεία παρουσίασης και υποστήριξης των παραδοτέων, ήτοι κατά την
διάρκεια των συναντήσεων των εταίρων του έργου Agrolabs, γεγονός που προϋποθέτει την
κάλυψη των σχετικών εξόδων από τον Ανάδοχο. Αναλυτικές προδιαγραφές του τρόπου
παράδοσης ορίζονται στο ΜΕΡΟΣ Β της Παρούσας Πρόσκλησης.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται κατά την παράδοσή τους στην
Αναθέτουσα Αρχή, με την υποχρέωση αναπροσαρμογής τους σε περίπτωση που υπάρξουν εν
συνεχεία παρατηρήσεις από τον επικεφαλής εταίρο του έργου και για το διάστημα που η τελική
διαδικασία αποδοχής διαρκεί, μέχρις ότου εκδοθεί σχετικό πρωτόκολλο ποσοτικής / ποιοτικής
αποδοχής τους., οπότε στο στάδιο αυτό τα παραδοτέα θεωρούνται ολοκληρωμένα και
πιστοποιημένα για την ορθή τους εκτέλεση.
Σε περίπτωση ελλιπούς εκτέλεσης ή / και απόρριψης των παραδοτέων τόσο από την Αναθέτουσα
Αρχή, όσο και από τον επικεφαλής του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση
και αποδοχή / ενσωμάτωση των παρατηρήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγυητική του επιστολή υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ
επωμίζεται το κόστος αντικατάστασής τους από έτερο Ανάδοχο.
Σε περίπτωση επανειλημμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς ο προμηθευτής θα κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ και θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Α. 7. 2 Τρόπος Πληρωμής –Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ, αφού έχουν
παραληφθεί τα αντίστοιχα παραδοτέα και έχει επέλθει η οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής τόσο της Αναθέτουσας Αρχής,
όσο και του επικεφαλής εταίρου ο οποίος θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου. Ο ανάδοχος, για την είσπραξη, πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά
(Άρθρο 200 του Ν.4412/2016):
-

Νόμιμο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

-

Εξοφλητική απόδειξη τιμολογίου

-

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

-

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους
δικαιούχους.
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε τρία στάδια, ανάλογα με την υποβολή/αποδοχή/έγκριση
των ακόλουθων τριών παραδοτέων:
Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at regional level): Υποβολή έως 31/12/2018 και όχι
πέραν της 31/01/2019 – Το 100% της συμβατικής αξίας του παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή
του.
Π.2: Agrolab Cluster developed: Υποβολή έως 31/05/2019. Το 100% της συμβατικής αξίας του
παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
Π.3: Agrolab Assessment: Υποβολή έως 31/05/2019. Το 100% της συμβατικής αξίας του παραδοτέου
μετά την οριστική παραλαβή του
Α. 8. Ενστάσεις
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών(άρθρο 127 του
Ν. 4412/2016) .
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 ν.4412/2016 , 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 σύμφωνα με την απόφαση του αρμοδίου
διοικητικού οργάνου.
Α.9 Ισχύουσα Νομοθεσία – Επίλυση Διαφορών
Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να
επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν
στην Αθήνα.
1.

Μήττας Χρήστος

2.

Αβραµίδης Ευστάθιος

3.

Θωµαΐδης Παύλος

4.

Καρατζιούλα Νίκη

5.

Τζηρίτης ∆ηµήτριος

6.

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

7.

Τσιμήτρης Δημήτριος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Signature Not Verified
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Β ΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β.1 Αντικείμενο –Περιγραφή
Η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην εκπόνηση έργου στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Balkan
– MED με ακρωνύμιο Agrolabs και τίτλο: Agrofood Innovation Clusters.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής: H Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί μέρος του
Προγράμματος Agrolabs συμμετέχοντας σ’ αυτό ως διακρατικός εταίρος. Το έργο στοχεύει αφενός μεν
στην ανάλυση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής, αφετέρου δε αναπτύσσει
συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών συστάδων στον πρωτογενή τομέα
με έμφαση στην περιοχή εφαρμογής, αλλά και στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Κύπρος,
Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία). Για τον λόγο αυτό, απαιτείται εμπειρία τόσο στην ανάλυση των
δεδομένων του πρωτογενούς τομέα, όσο και στην ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών με
έμφαση στον πρωτογενή τομέα.
Αναλυτικότερα, στο έργο Agrolabs συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς και το περιεχόμενό του ανά WP,
αναλύεται ως ακολούθως:
Το WP1 στοχεύει στο γενικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου σε διοικητικό, οικονομικό και
τεχνικό επίπεδο. Επιπλέον, το WP1 περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, την εσωτερική επικοινωνία και το συντονισμό
μεταξύ των εταίρων και την JTS.
Το WP2 στοχεύει στη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του προς ένα ευρύ κοινό-στόχο. Η
αποτελεσματική διάδοση του έργου θα καταστεί δυνατή μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός
λεπτομερούς σχεδίου επικοινωνίας και κατάλληλων δραστηριοτήτων διάδοσης.
Το WP3 στοχεύει στον προσδιορισμό και την ολοκληρωμένη διάγνωση της αλυσίδας (αθροιστικής)
προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων στις περιοχές στόχευσης της AgroLabs (Κεντρική
Μακεδονία, Λεμεσός, Blagoevgrad και Fier). Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει απογραφή της
αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τον εντοπισμό των
τοπικών φορέων, Επιτόπιες έρευνες συνεντεύξεων και συναντήσεις εργασίας με εμπειρογνώμονες και
βασικούς ενδιαφερόμενους.
Το WP 4 στοχεύει στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της
βιομηχανίας και προτάσεις για τρόπους προώθησης της δημιουργίας συμπλεγμάτων γεωργικών ειδών
διατροφής. Περιλαμβάνει την από κοινού σύλληψη λύσεων ομαδοποίησης καθώς και καινοτόμων
προϊόντων και διαδικασιών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται προκύπτει μετά από διαβούλευση των
ενδιαφερομένων μερών.
Με την ολοκλήρωση του WP3, τα συμπεράσματα της διάγνωσης θα κοινοποιηθούν στους βασικούς
ενδιαφερόμενους σε περιφερειακό επίπεδο. Μέσω μιας ανοιχτής διεθνικής εκδήλωσης (Διάσκεψη
κορυφής για την καινοτομία) θα έλθουν σε επαφή οι πολλαπλοί ενδιαφερόμενοι από την κάθε
περιοχή, στην οποία θα συγκεντρωθούν, θα διαμοιραστούν και θα μεταφερθούν οι γνώσεις και οι
εμπειρίες από τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων σε περιφερειακό επίπεδο. Όλα τα διδάγματα
που θα αντληθούν θα συνοψιστούν σε 4 τοπικά σχέδια δράσης, τα οποία θα χρησιμεύσουν και ως
επιχειρησιακό σχέδιο για την ίδρυση του AgroLabs στο WP5.
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Το WP5 στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των 4 AgroLabs ως διακρατικό δίκτυο. Η λειτουργία
της AgroLabs περιλαμβάνει υποστήριξη, παρακολούθηση, συνεδρίες καθοδήγησης και
δραστηριότητες κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αναπτυγμένου συμπλέγματος.
Οι ερευνητικοί εταίροι σε συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων θα ασχοληθούν με
μελέτες περιπτώσεων που περιλαμβάνουν καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες διαδικασίες ή λύσεις που
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της πιλοτικής περιοχής που προσδιορίστηκε στο WP3 και της
διαβούλευση στο WP4. Θα ακολουθήσουν δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο
ενσωμάτωσης των καινοτόμων προϊόντων στην παραγωγή των ΜΜΕ. Η λειτουργία των 4 AgroLab θα
υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση. Ένα σχέδιο εκμετάλλευσης θα εκπονηθεί στο τέλος του WP5 για να
καταστεί δυνατή η μεταβίβαση των αποτελεσμάτων. Οι ρόλοι και οι ευθύνες των εταίρων είναι
διακριτοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι οι εταίροι να συνεισφέρουν στην περιοχή εφαρμογής τους,
στην οποία έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή ουσιαστική ευθύνη.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανάλυση των προϊόντων με έμφαση στην περιοχή εφαρμογής,
προκειμένου οι παραγωγοί να ενημερωθούν στο ζήτημα της προώθησης των αγροτικών προϊόντων
μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, καθώς και να αναλυθούν τα επιμέρους διατροφικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, προς όφελος των καταναλωτών: Επιμέρους
στα πλαίσια του έργου Agrolabs τα στοιχεία που θα διερευνηθούν είναι:
-

Το εύρος της αλυσίδας αξίας του πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής,

-

Η διατροφική ανάλυση των κυριότερων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής
εφαρμογής, τα οποία είναι διαδεδομένα κυρίως για την ποιότητά τους (ενδεικτικά
αναφέρονται κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα, πιπεριές, και άλλα ιδιαίτερα είδη όπως ακτινίδια,
λωτοί αχλαδόμηλα, σπαράγγια, κάστανα, μπάμιες, αμπελόφυλλα, πέστροφα, σαλιγκάρια,
φασιανός, αλλά και τοπικά τυριά όπως μπάτζος, ξινοτύρι, καπνιστό φιλι, κ.ά.).

-

Εκτός από τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων
αυτών, (ενδεικτικά αναφέρονται βιταμίνες, μέταλλα, διαιτητικές ίνες, πρωτεΐνες και
απαραίτητα αμινοξέα κλπ), θα αναδειχθούν παράγοντες που συμβάλουν στην διεύρυνση της
ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αυτών, όπως η αντιοξειδωτική
τους αξία, η αντιφλεγμονώδης τους δράση, ο βαθμός κορεσμού, ο γλυκαιμικός τους δείκτης
κ.α. όπως περιεκτικότητα σε φυτοστερόλες και παρόμοια επίκαιρα θέματα διατροφής που
συμβάλουν στην προληπτική διατροφή για ευεξία και ποιότητα ζωής.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση, απαιτείται η συνεχής
διάδραση της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάπτυξη κατάλληλης βάσης
δεδομένων με την χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου πινάκων σύνθεσης τροφίμων (food composition
tool), στο οποίο θα καταλήξει η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των προδιαγραφών του έργου.
Η καταγραφή και ανάλυση των προϊόντων θα γίνει σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του
πρωτογενούς τομέα στην περιοχή εφαρμογής, ενώ μετά την καταγραφή των διατροφικά σημαντικών
χαρακτηριστικών, θα καταγραφεί / ελεγχθεί η διατηρησιμότητά τους κατά την συγκομιδή,
επεξεργασία, μεταποίηση πχ συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, τρόποι συσκευασίας και θα
προταθούν μέθοδοι και τρόποι βελτίωσης, οπότε η Ομάδα Έργου θα συμβάλλει στον στόχο της
Αναθέτουσας με επιτόπιες έρευνες πεδίου και διάθεση προσωπικού σε όλο το εύρος και χρονική
έκταση του έργου.
Προκειμένου να αναπτυχθεί η έννοια της επιχειρηματικής δικτύωσης ως καινοτόμος δράση στον
πρωτογενή τομέα, απαιτείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών της προσφοράς (παραγωγοί, φάσμα
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συνολικής αλυσίδας αξίας διατροφικού τομέα της περιοχής εφαρμογής), η Ομάδα Έργου θα
υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο την προβολή και το marketing των προϊόντων, με στόχο
την διεύρυνση των αγορών διάθεσης και την διαφοροποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση, σύμφωνα με τους στόχους και τις επιδιώξεις του έργου, όπως αυτό έχει υποβληθεί και
εγκριθεί από το Πρόγραμμα Balkan Med.
Η προτεινόμενη Σύμβαση είναι διοικητικά ώριμη και δεν απαιτεί την διαμεσολάβηση άλλων
διοικητικών πράξεων προκειμένου να υλοποιηθεί.

Εξειδικευμένο Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Το ιδιαίτερο αντικείμενο της Σύμβασης αφορά τρία διακριτά πεδία, αυτό της ανάλυση του
πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής (ΠΚΜ), της εξεύρεσης και ανάλυσης της αλυσίδας αξίας
του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με τις λοιπές περιοχές εφαρμογής των συμμετεχουσών χωρών, ενώ
απώτερος στόχος είναι η κατάλληλη προετοιμασία του παραγωγικού ιστού να υιοθετήσει σύγχρονες
πρακτικές στην οργάνωση και διακίνηση, όπως η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση που αφορά
την ανάπτυξη επιχειρηματικών συστάδων τόσο στην περιοχή εφαρμογής, όσο και μεταξύ των
αντίστοιχων επιχειρηματικών συστάδων στις λοιπές χώρες που συμμετέχουν στο έργο Agrolabs.
Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή
με βάση την αποδεδειγμένη γνώση της σε παρόμοια ζητήματα (ανάλυση αλυσίδων αξίας, ανάλυση
επιχειρηματικότητας, μελέτες στον πρωτογενή τομέα, αποδεδειγμένη ενασχόληση με ζητήματα
δικτύωσης και clustering στον πρωτογενή τομέα, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να υποστηριχθεί
ουσιαστικά καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του έργου και να παραδώσει τα παραδοτέα που έχουν
εγκριθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως εταίρος του έργου.
Για τον λόγο αυτό, η πολυπλοκότητα της ομάδας έργου θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα τα
προαναφερθέντα πεδία και να διατίθεται κατ’ εντολή της Αναθέτουσας τόσο στην έρευνα πεδίου που
αφορά την περιοχή εφαρμογής, όσο και στις συναντήσεις με τις λοιπές επιστημονικές ομάδες των
φορέων που συμμετέχουν από τις λοιπές χώρες που αντιπροσωπεύονται στο έργο (Αλβανία, Κύπρος,
Ελλάδα, Βουλγαρία).

Μεθοδολογία υλοποίησης
Για τους προαναφερθέντες λόγους, η πολυπλοκότητα της ομάδας έργου θα πρέπει να ανταποκρίνεται
σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία και να διατίθεται κατ’ εντολή της Αναθέτουσας τόσο στην έρευνα
πεδίου που αφορά την περιοχή εφαρμογής, όσο και στις συναντήσεις με τις λοιπές επιστημονικές
ομάδες των φορέων που συμμετέχουν από τις λοιπές χώρες που αντιπροσωπεύονται στο έργο
(Αλβανία, Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία).
Η δε επιστημονική επάρκεια της ομάδας έργου θα πρέπει να αποδεικνύεται σε όλες τις ζητούμενες
υπηρεσίες και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόσθετη ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε
να διασφαλιστεί η αρτιότητα και επιστημονική επάρκεια των παραδοτέων.
Η Διάρκεια σύμβασης και οι Χρόνοι παράδοσης του έργου αναφέρονται στην διακήρυξη και αφορούν
το αργότερο έως την 31η /05/2019.
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Ως Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών αναφέρεται η έδρα του Αναδόχου, η έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής και η περιοχή εφαρμογής για τις μελέτες και έρευνες πεδίου που θα απαιτηθούν.
Τα Παραδοτέα του έργου εγκρίνονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και τον
Επιστημονικό υπεύθυνο του επικεφαλής εταίρου του έργου πριν από την οριστικοποίησή τους. Η δε
έγκριση των παραδοτέων από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί βασικό
όρο για την πληρωμή / αποπληρωμή της σχετικής σύμβασης. Τα παραδοτέα υποβάλλονται στην
Αγγλική γλώσσα, ενώ αν απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (ανάλογα με την εξέλιξη του έργου) θα
υπάρξει μετάφραση της επιτελικής αναφοράς στην Ελληνική γλώσσα.
Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού ακολουθεί και συμπληρώνει τα παραδοτέα του έργου
Agrolabs που αφορούν:
-

Την εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης της αλυσίδας αξίας της αγροτοδιατροφής με εφαρμογή
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, του επικεφαλής εταίρου και των διακρατικών
εταίρων του έργου, και

-

Την εκπόνηση πιλοτικής μελέτης περίπτωσης για την ανάπτυξη και λειτουργία
επιχειρηματικής συστάδας στο πλαίσιο του έργου “Agrolab” (Agrolab Cluster), του επικεφαλής
εταίρου και των διακρατικών εταίρων του έργου

Συγκεκριμένα, τα παραδοτέα της εμπειρογνωμοσύνης, καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες /
παραδοτέα:
Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at regional level): Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει με
λεπτομέρεια το αναπτυξιακό σχέδιο σε επίπεδο ΠΚΜ, το οποίο αφορά τον πρωτογενή τομέα συνολικά
με έμφαση στην μεθοδολογία ανάπτυξης κάθετων και οριζόντιων επιχειρηματικών σχηματισμών, με
απώτερο στόχο την ανάπτυξη του τομέα.
Π.2: Agrolab Cluster developed: Η ανάλυση του πρωτογενούς τομέα θα υποδείξει τα κατάλληλα
επιχειρηματικά σχήματα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να αναπτυχθούν στην ΠΚΜ, βασισμένα
στις σκέψεις και δράσεις που βασίζονται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές
εφαρμογής (Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος). Στόχος του παραδοτέου αυτού είναι η δημιουργία ενός
κεντρικού πυρήνα αναφοράς γύρω από τον πρωτογενή τομέα (Agrolab), στον οποίο θα βασιστεί η
υλοποίηση των επιχειρηματικών σχηματισμών που δυνητικά θα μπορέσουν να σχηματιστούν.
Π.3: Agrolab Assessment: Η δημιουργία του κεντρικού πυρήνα (Agrolab ΠΚΜ) θα παρακολουθείται
ως προς την εξέλιξή της και ως προς τα αποτελέσματά της, ώστε το σύνολο των stakeholders που θα
συνθέσουν τον πυρήνα αυτό, να συνδυαστούν και να αποδώσουν συγκεκριμένη αναπτυξιακή
διάσταση και υπεραξία στον πρωτογενή τομέα της περιοχής εφαρμογής.

Β.2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όλα τα ζητούμενα έγγραφα/ δικαιολογητικά της ενότητας αυτής, θα συμπεριληφθούν στον
φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των προηγουμένων πέντε ετών της Διακήρυξης (έτη 2013 – 2017), να
αποδεικνύουν εμπειρία εκτέλεσης έργων στα ακόλουθα πεδία:
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-

Μεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση Αλυσίδων Αξίας

-

Εκπόνηση Μελετών στον Πρωτογενή Τομέα

-

Εκπόνηση μελετών- αναλύσεων επιχειρηματικότητας

Απαιτείται η εκπόνηση τουλάχιστον μιας σύμβασης σε κάθε πεδίο σε ορίζοντα πενταετίας,
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών
προσόντων και εμπειρίας. Η ομάδα έργου του αναδόχου θα κληθεί να εκπονήσει το έργο συνδυαστικά
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην περιοχή εφαρμογής όπου θα διεξαχθεί η κυρίως έρευνα
(Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας) και στην έδρα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με την εκάστοτε
εντολή και αναγκαιότητα που θα προβάλλει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Για τον λόγο αυτό,
η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό
άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
1. Υπεύθυνο έργου – συντονιστή της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση –
ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και αποδεδειγμένη
δεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών κλάδων και μελετών βιωσιμότητας.
Επίσης, απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency ή αντίστοιχο).
2. Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, που να διαθέτει ή να συνδυάζει επαρκώς: ύπαρξη πανεπιστημιακού
τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, αποδεδειγμένη τουλάχιστον οκταετή
(ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών κλάδων και μελετών
βιωσιμότητας, καθώς επίσης να διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency ή
αντίστοιχο).
3. Δύο στελέχη με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίμων και επάρκεια Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο
proficiency ή αντίστοιχο). Οι γνώσεις και εξειδικεύσεις των στελεχών αυτών θα πρέπει να προκύπτουν
από τα βιογραφικά τους σημειώματα (ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών ή αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή (ημερολογιακά έτη) εμπειρία
σε ζητήματα που άπτονται της τεχνολογίας τροφίμων).
Τα παραδοτέα του έργου είναι στην αγγλική γλώσσα. Για λόγους παρουσίασης των συνοπτικών
αποτελεσμάτων θα υπάρχει και μία συνοπτική έκθεση (executive summary) στην ελληνική γλώσσα.
Όλα τα προαναφερθέντα προσόντα των στελεχών της Ομάδας έργου του οικονομικού φορέα, θα
προσκομίζουν σχετικά αποδεικτικά μέσα στον κατάλογο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Το
ίδιο ισχύει και για τα ελάχιστα προσόντα των οικονομικών φορέων.
Κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης το οποίο δύναται ευκρινώς να θεωρηθεί επαρκές, κρίνεται αποδεκτό.
Το σύνολο της Ομάδας έργου θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς χρονικό διάστημα δεκαπέντε μηνών με
φυσική παρουσία σε καθημερινή βάση στους χώρους της αναθέτουσας αρχής ή/ και της περιοχής
εφαρμογής του έργου βάσει προγράμματος που θα γνωστοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο.
Το σύνολο των προσφερόμενων ανθρωπομηνών θα παρουσιάζεται αναλυτικά στην οικονομική
προσφορά του οικονομικών φορέων.
Β.2.1 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με τα ελάχιστα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας ανάλογων υπηρεσιών, ήτοι:
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•

Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO/9001/2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) στον τομέα
της Παροχής Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα ή
παρεμφερές.

Β.2.2 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 τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες.
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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................
Ημερομηνία έκδοσης..............
Προς:
Διεύθυνση:
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ........ για ευρώ............
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….
Β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….
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Γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ............., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με ημερομηνία..........
που αφορά στο διαγωνισμό με αριθμ.πρωτ.: …………. Με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για το
έργο «………………… …………………………… ………………………………………… ………………………………………………
……………… ……………… ………………..»
συνολικής αξίας …..., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ
σύμφωνα με την με αριθμό......... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν
κοστολογηθεί ως ακολούθως
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at
regional level)
Π.2: Agrolab Cluster developed
Π.3: Agrolab Assessment

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε €

Ποσό σε €

(χωρίς ΦΠΑ)

(με ΦΠΑ)

18.145,16

22.500,00

15.241,94

18.900,00

11.370,97

14.100,00

44.758,07

55.500,00
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων
Οικονομικής Προσφοράς.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ποσό σε €

Ποσό σε €

(χωρίς ΦΠΑ)

(με ΦΠΑ)

Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at
regional level)
Π.2: Agrolab Cluster developed
Π.3: Agrolab Assessment

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αναλογούν ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Τελική τιμή με ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο
εξουσιοδοτημένο άτομο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από
το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Επισημαίνεται ότι Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση,
ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον
Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι
προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη
εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Σχέδιο Σύμβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Στην Αθήνα σήμερα ημέρα ………………….., του μηνός ………………….. 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων:
- Αφενός του φορέα με την επωνυμία ……………………….. υπό την συντομογραφία
…………………(εφεξής Αναθέτουσα Αρχή), διεύθυνση ……………………………….., όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, και του
- ……………………………………………………
συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Η Αναθέτουσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που αφορά την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών
/ παραδοτέων:
-

Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at regional level): Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει
με λεπτομέρεια το αναπτυξιακό σχέδιο σε επίπεδο ΠΚΜ, το οποίο αφορά τον πρωτογενή
τομέα συνολικά με έμφαση στην μεθοδολογία ανάπτυξης κάθετων και οριζόντιων
επιχειρηματικών σχηματισμών, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του τομέα.

-

Π.2: Agrolab Cluster developed: Η ανάλυση του πρωτογενούς τομέα θα υποδείξει τα
κατάλληλα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να αναπτυχθούν στην
ΠΚΜ, βασισμένα στις σκέψεις και δράσεις που βασίζονται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και
στις υπόλοιπες περιοχές εφαρμογής (Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος). Στόχος του παραδοτέου
αυτού είναι η δημιουργία ενός κεντρικού πυρήνα αναφοράς γύρω από τον πρωτογενή τομέα
(Agrolab), στον οποίο θα βασιστεί η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχηματισμών που
δυνητικά θα μπορέσουν να σχηματιστούν.

-

Π.3: Agrolab Assessment: Η δημιουργία του κεντρικού πυρήνα (Agrolab ΠΚΜ) θα
παρακολουθείται ως προς την εξέλιξή της και ως προς τα αποτελέσματά της, ώστε το σύνολο
των stakeholders που θα συνθέσουν τον πυρήνα αυτό, να συνδυαστούν και να αποδώσουν
συγκεκριμένη αναπτυξιακή διάσταση και υπεραξία στον πρωτογενή τομέα της περιοχής
εφαρμογής.

τα οποία ανατίθενται με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η διαγωνιστική διαδικασία έλαβε Αρ. Απόφασης ………. και διεξήχθη την ………………………, στην έδρα
της Αναθέτουσας. Σύμφωνα με την Απόφαση ….. του Δ.Σ της Αναθέτουσας, η οποία επικύρωσε το
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ορίστηκε προσωρινός Ανάδοχος η εταιρεία
……………………, η οποία μετά την υποβολή και έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορίστηκε
τελικώς οριστικός Ανάδοχος, έναντι του ποσού των ………………………………….. μη συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Αναθέτουσα αναθέτει στην Ανάδοχο εταιρεία την υλοποίηση του έργου,
όπως αυτό αναγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 1 και αυτή το αναλαμβάνει με τους πιο ακόλουθους
όρους:
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
H Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί το Πρόγραμμα Agrolabs το οποίο στοχεύει αφενός μεν στην ανάλυση
του πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής, αφετέρου δε αναπτύσσει συγκεκριμένο
μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών συστάδων στον πρωτογενή τομέα με έμφαση στην
περιοχή εφαρμογής, αλλά και στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία,
Αλβανία). Για τον λόγο αυτό, απαιτείται εμπειρία τόσο στην ανάλυση των δεδομένων του
πρωτογενούς τομέα, όσο και στην ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών με έμφαση στον
πρωτογενή τομέα.
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Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανάλυση των προϊόντων με έμφαση στην περιοχή εφαρμογής,
προκειμένου οι παραγωγοί να ενημερωθούν στο ζήτημα της προώθησης των αγροτικών προϊόντων
μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, καθώς και να αναλυθούν τα επιμέρους διατροφικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, προς όφελος των καταναλωτών: Επιμέρους
στοιχεία που θα διερευνηθούν είναι:
- Το εύρος της αλυσίδας αξίας του πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής,
- Η διατροφική ανάλυση των κυριότερων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής,
τα οποία είναι διαδεδομένα κυρίως για την ποιότητά τους (ενδεικτικά αναφέρονται κεράσια,
ροδάκινα, βερίκοκα, πιπεριές, και άλλα ιδιαίτερα είδη όπως ακτινίδια, λωτοί αχλαδόμηλα, σπαράγγια,
κάστανα, μπάμιες, αμπελόφυλλα, πέστροφα, σαλιγκάρια, φασιανός, αλλά και τοπικά τυριά όπως
μπάτζος, ξινοτύρι, καπνιστό φιλι, κ.ά.).
Εκτός από τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών,
(ενδεικτικά αναφέρονται βιταμίνες, μέταλλα, διαιτητικές ίνες, πρωτεΐνες και απαραίτητα αμινοξέα
κλπ), θα αναδειχθούν παράγοντες που συμβάλουν στην διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας και
αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αυτών, όπως η αντιοξειδωτική τους αξία, η αντιφλεγμονώδης τους
δράση, ο βαθμός κορεσμού, ο γλυκαιμικός τους δείκτης κ.α. όπως περιεκτικότητα σε φυτοστερόλες
και παρόμοια επίκαιρα θέματα διατροφής που συμβάλουν στην προληπτική διατροφή για ευεξία και
ποιότητα ζωής.
Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση, απαιτείται η συνεχής
διάδραση της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάπτυξη κατάλληλης βάσης
δεδομένων με την χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου πινάκων σύνθεσης τροφίμων (food composition
tool), στο οποίο θα καταλήξει η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των προδιαγραφών του έργου.
Η καταγραφή και ανάλυση των προϊόντων θα γίνει σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του
πρωτογενούς τομέα στην περιοχή εφαρμογής, ενώ μετά την καταγραφή των διατροφικά σημαντικών
χαρακτηριστικών, θα καταγραφεί / ελεγχθεί η διατηρησιμότητά τους κατά την συγκομιδή,
επεξεργασία, μεταποίηση πχ συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, τρόποι συσκευασίας και θα
προταθούν μέθοδοι και τρόποι βελτίωσης, οπότε η Ομάδα Έργου θα συμβάλλει στον στόχο της
Αναθέτουσας με επιτόπιες έρευνες πεδίου και διάθεση προσωπικού σε όλο το εύρος και χρονική
έκταση του έργου.
Προκειμένου να αναπτυχθεί η έννοια της επιχειρηματικής δικτύωσης ως καινοτόμος δράση στον
πρωτογενή τομέα, απαιτείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών της προσφοράς (παραγωγοί, φάσμα
συνολικής αλυσίδας αξίας διατροφικού τομέα της περιοχής εφαρμογής), η Ομάδα Έργου θα
υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο την προβολή και το marketing των προϊόντων, με στόχο
την διεύρυνση των αγορών διάθεσης και την διαφοροποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση, σύμφωνα με τους στόχους και τις επιδιώξεις του έργου, όπως αυτό έχει υποβληθεί και
εγκριθεί από το Πρόγραμμα Balkan Med.
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Το ιδιαίτερο αντικείμενο της Σύμβασης αφορά δύο διακριτά πεδία, αυτό της ανάλυση του
πρωτογενούς τομέα της περιοχής εφαρμογής, της εξεύρεσης και ανάλυσης της αλυσίδας αξίας του
πρωτογενούς τομέα σε σχέση με τις λοιπές περιοχές εφαρμογής των συμμετεχουσών χωρών, ενώ
απώτερος στόχος είναι η κατάλληλη προετοιμασία του παραγωγικού ιστού να υιοθετήσει σύγχρονες
πρακτικές στην οργάνωση και διακίνηση, όπως η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση που αφορά
την ανάπτυξη επιχειρηματικών συστάδων τόσο στην περιοχή εφαρμογής, όσο και μεταξύ των
αντίστοιχων επιχειρηματικών συστάδων στις λοιπές χώρες που συμμετέχουν στο έργο Agrolabs.
Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή
με βάση την αποδεδειγμένη γνώση της σε παρόμοια ζητήματα (ανάλυση αλυσίδων αξίας, ανάλυση
επιχειρηματικότητας, μελέτες στον πρωτογενή τομέα, αποδεδειγμένη ενασχόληση με ζητήματα
δικτύωσης και clustering στον πρωτογενή τομέα, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να υποστηριχθεί
ουσιαστικά καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του έργου και να παραδώσει τα παραδοτέα που έχουν
εγκριθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως επιστημονικός και διοικητικός
συντονιστής του έργου.
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Για τον λόγο αυτό, η πολυπλοκότητα της ομάδας έργου θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα τα
προαναφερθέντα πεδία και να διατίθεται κατ’ εντολή της Αναθέτουσας τόσο στην έρευνα πεδίου που
αφορά την περιοχή εφαρμογής, όσο και στις συναντήσεις με τις λοιπές επιστημονικές ομάδες των
φορέων που συμμετέχουν από τις λοιπές χώρες που αντιπροσωπεύονται στο έργο (Αλβανία, Κύπρος,
Ελλάδα, Βουλγαρία).
Μεθοδολογία υλοποίησης
Για τους προαναφερθέντες λόγους, η πολυπλοκότητα της ομάδας έργου θα πρέπει να ανταποκρίνεται
σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία και να διατίθεται κατ’ εντολή της Αναθέτουσας τόσο στην έρευνα
πεδίου που αφορά την περιοχή εφαρμογής, όσο και στις συναντήσεις με τις λοιπές επιστημονικές
ομάδες των φορέων που συμμετέχουν από τις λοιπές χώρες που αντιπροσωπεύονται στο έργο
(Αλβανία, Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία).
Η δε επιστημονική επάρκεια της ομάδας έργου θα πρέπει να αποδεικνύεται σε όλες τις ζητούμενες
υπηρεσίες και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόσθετη ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε
να διασφαλιστεί η αρτιότητα και επιστημονική επάρκεια των παραδοτέων.
Η Διάρκεια σύμβασης και οι Χρόνοι παράδοσης του έργου αναφέρονται στην διακήρυξη και αφορούν
δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ως Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών αναφέρεται η έδρα του Αναδόχου, η έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής και η περιοχή εφαρμογής για τις μελέτες και έρευνες πεδίου που θα απαιτηθούν.
Τα Παραδοτέα του έργου εγκρίνονται από τον Επιστημονικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής πριν
από την οριστικοποίησή τους, η δε έγκριση των παραδοτέων από τον επιστημονικό υπεύθυνο της
Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί βασικό όρο για την πληρωμή / αποπληρωμή της σχετικής σύμβασης. Τα
παραδοτέα υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ αν απαιτηθεί (ανάλογα με την εξέλιξη του
έργου) θα υπάρξει μετάφραση της επιτελικής αναφοράς στην Ελληνική γλώσσα.
Τα παραδοτέα του έργου παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως
τις παρατηρήσεις της εντός δέκα (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Μετά την
παρέλευση του 15θημέρου, τεκμαίρεται η αποδοχή του.
Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων
να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των παραδοτέων, συντάσσει
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο και το κοινοποιεί στον
Ανάδοχο.
Η οριστική παραλαβή του έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων και
πιστοποιείται με πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η τιμή υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των ……………………………. ευρώ (……………..€), μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των …………………………… ευρώ (……….€) και
βαρύνει την Αναθέτουσα. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ……………………………. ευρώ
(…………………€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε τρία στάδια, ανάλογα με την υποβολή / αποδοχή/ έγκριση
των ακόλουθων τριών παραδοτέων:
Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at regional level): Υποβολή εντός εννέα (9) μηνών
(ΜΕΧΡΙ 31/12/2018) από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και όχι πέραν της 31/01/2019 – Το
100% της συμβατικής αξίας του παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
Π.2: Agrolab Cluster developed: Υποβολή εντός δώδεκα (12) μηνών (ΜΕΧΡΙ 30/06/2019) από την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και όχι πέραν της 31/07/2019 – Το 100% της συμβατικής αξίας του
παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
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Π.3: Agrolab Assessment: Υποβολή εντός δώδεκα (12) μηνών (ΜΕΧΡΙ 30/06/2019) από την υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης και όχι πέραν της 31/07/2019 – Το 100% της συμβατικής αξίας του
παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 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) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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) .
δ)………………………………………
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο ολοκληρώνεται με την υποβολή των ακόλουθων παραδοτέων ανά χρονικό διάστημα που
ορίζεται ως ακολούθως:
Π.1: Local Action Plan (building joint strategy at regional level): Υποβολή εντός εννέα (9) μηνών
(ΜΕΧΡΙ 31/12/2018) από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και όχι πέραν της 31/01/2019 – Το
100% της συμβατικής αξίας του παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
Π.2: Agrolab Cluster developed: Υποβολή εντός δώδεκα (12) μηνών (ΜΕΧΡΙ 30/06/2019) από την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και όχι πέραν της 31/07/2019 – Το 100% της συμβατικής αξίας του
παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
Π.3: Agrolab Assessment: Υποβολή εντός δώδεκα (12) μηνών (ΜΕΧΡΙ 30/06/2019) από την υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης και όχι πέραν της 31/07/2019 – Το 100% της συμβατικής αξίας του
παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του
ΑΡΘΡΟ 4.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα, να
χρησιμοποιήσει το προσωπικό, όπως αυτό περιγράφεται στις απαιτήσεις του έργου και στην
οικονομοτεχνική προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή του έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις γραπτές παρατηρήσεις
αυτής σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της ομάδας έργου, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός
προς αποκατάστασή της.
Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα,
μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση του έργου και δεν φέρει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης της Αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κ.λπ. η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου
σχήματος οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου,
όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση,
τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
ΑΡΘΡΟ 6.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον
δύο (2) ετών, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας.
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, καθώς
και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο με δαπάνες
του έργου, θα υπόκεινται στον Νόμο Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2121/1993 «Πνευματική
Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α’ 25 / 04.03.1`993), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν στον
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του συνόλου του έργου από υπέρβαση συνολικής
προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
- Αν το έργο δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ίση με ποσοστό
0,2% του συμβατικού τιμήματος του έργου.
- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
- Η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της
Αναθέτουσας. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας σε
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Η παρούσα σύμβαση έχει καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους, που
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο
και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης. Το κείμενο της
σύμβασης κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα,
που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που
ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά
σειρά η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς εντός τριών (3) μηνών από την εμφάνιση
της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της έδρας της
Αναθέτουσας με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα
υπογραφής της παρούσας.
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
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 φορέα i 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: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [_____]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [26ης Οκτωβρίου 64/ Θεσ/νίκη/ 54627 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κ.Σταμάτης]
- Τηλέφωνο: [2313 319145]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [K.Stamatis@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pkm.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
I) - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [«Παροχή
υπηρεσιών εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 με την επωνυμία “Agrolabs” - CPV 79410000]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [____________]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- 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:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν
[……]
υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του
άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
οι απασχολούμενοι.

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
α) [……]
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
εγγράφων):[……][……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο
ε) [] Ναι [] Όχι
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
εγγράφων):
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
[……][……][……][……]
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης
[] Ναι [] Όχι
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
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Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα
…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

α) [……]

β) [……]

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

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
[]Ναι []Όχι
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος
V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
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 καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
-[……]·
-[……]·
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
λεπτομερείς πληροφορίες λεπτομερείς πληροφορίες
καταβολή τους ;xxiii
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
[] Ναι [] Όχι
ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
-[.......................]
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

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

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν
Απάντηση:
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
[] Ναι [] Όχι
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(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:
[……]

46

18PROC003787867 2018-10-04
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
Απάντηση
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 που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
[] Ναι [] Όχι
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
χώρα εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού
φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
[……],[……][…]νόμισμα
της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που
απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού
φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
[……],[……][…] νόμισμα
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
[…................................…]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές
του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών
έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη
[……][…]νόμισμα
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι
το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
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 έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
[…...........]
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγραφή ποσά
ημερομηνί παραλήπτες
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
ες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το
[……..........................]
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
[……]
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο
[……]
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για
την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα
[....……]
ακόλουθα συστήματα 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
[] Ναι [] Όχι
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,
α)[......................................……]
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
[……]
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
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 υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
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 δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 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 ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 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
Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
[] Ναι [] Όχι
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:

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 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:

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

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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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
Απάντηση:
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
[] Ναι [] Όχιxlv
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:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]xlvi
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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω
τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ……………………. προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης της Π.Κ.Μ. για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg BalkanMediterranean 2014-2020 με την επωνυμία “Agrolabs”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) » με κωδικό CPV 79410000.
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο
και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

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.
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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.
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 απόφασηςπλαίσιο.
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
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δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
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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