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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 5/04-03-2015
Αριθ.Αποφ. 51/2015
ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων µειοδοτικού διαγωνισµού –διάθεση πίστωσης για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας µε τίτλο { Αγροτική παραγωγήΤουρισµός (ανάδειξη ευκαιριών) ∆ήµου Μονεµβασίας} προϋπολογισµού
61.500,00€.
Στους Μολάους, σήµερα, την 04-03-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2885/27-02-2015
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Καλογερίνης Ηλίας

2. ∆ουµάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαµπος

3. Χριστάκος Σταύρος

Σουρλάς Ιωάννης

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη
5. Τσαφατίνου Κατερίνα(Αναπλ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα
οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 5ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των µελών τα εξής:
α) Την αριθ. 19/2014, απόφαση δηµοτικού Συµβουλίου Μονεµβασίας «Περί υποβολής
αίτησης χρηµατοδότησης στην πρόσκληση 59 του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης «ΕΦ∆
Ε.Ε.Τ.Α.Α.», στο Ε.Π Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της
καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ - Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»
ο οποίος

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
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Ανάπτυξης) µε τίτλο

«Αγροτική Παραγωγή – Τουρισµός (Ανάδειξη Ευκαιριών) δήµου

Μονεµβασίας.
β)Το αριθµ. Πρωτ.

4009/30-09-2014 έγγραφο (Α∆Α:ΩΛ14Ν-ΛΟΛ)

του Υπουργείου

Εσωτερικών, αποφασίστηκε η ένταξη /χρηµατοδότηση της πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ–ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» µε
κωδικό MIS 483515 στον Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας
ζωής» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» ποσού 61.500,00 €.
γ)Την αριθ. 293/2014 απόφαση ∆.Σ Μονεµβασίας περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού
οικ. έτους 2014.
δ)Το αριθ. πρωτ. 48/07.01.2015 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε, µε το οποία διατυπώνεται η
θετική γνώµη και η έγκριση των τευχών δηµοπράτησης της πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» µε
κωδικό mis 483515, ποσού 61.500,00.
ε) Την αριθ. 19/2015 απόφαση ∆.Σ Μονεµβασίας αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ
έτους 2015.
ζ)Την αριθ. 41/2015 απόφαση ∆.Σ Μονεµβασίας περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης
της ανωτέρω εργασίας .
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η πράξη αυτή συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει προϋπολογισµό δαπάνης
50.000,00€ συν Φ.Π.Α 11.500,00€ ήτοι συνολική δαπάνη 61.500,00€.
Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία αγροτουριστικής διαδικτυακής πύλης για την
ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό,
µέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονοµασίας προέλευσης,
βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων, όπως π.χ. λαϊκής τέχνης και παράλληλα η
δηµιουργία υποδοµής για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών των προϊόντων,
ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών συνεργασιών και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεµένων
µε σηµαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονοµικής ζωής και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής
και αειφόρου ανάπτυξης.
Τα οφέλη είναι:
•

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και εξασφάλιση της λειτουργικότητας διαδικτυακής πύλης
Ανάδειξης Αγροτικών Προϊόντων και Αγροτουριστικών Καταλυµάτων

•

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην ενηµέρωση- πληροφόρηση- επιµόρφωση των
ερευνητών-µελετητών, των επαγγελµατιών και του κοινού, ελληνικού και διεθνούς,
που ενδιαφέρονται για τα τοπικά προϊόντα και τις ευεργετικές διατροφικές αξίες
που προσφέρουν.
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•

Πολιτιστική ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του δήµου µέσω της σύνδεσης
προϊόντων και τοπικών εθίµων

•

Αύξηση εισοδήµατος τοπικών παραγωγών µέσω της πρόσβασης σε καταναλωτές
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που είτε δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την περιοχή
είτε δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη των προϊόντων αυτών.

Στην συνέχεια παίρνοντας το λόγο το µέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη
ανέφερε ότι τέτοιου είδους εργασίες δεν θα έχουν κανένα ουσιώδες όφελος για τον δήµο
και για τους δηµότες κατ΄επέκταση , κατά συνέπεια θα καταψηφίσει την διαδικασία του
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εν λόγω εργασίας.
Κατόπιν τα µέλη της οικονοµική επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και
µετά από διαλογική συζήτηση :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
•

Ψηφίζουν πίστωση ποσού 61.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70-7341.001 του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 για την εργασία µε τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
–
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ)
∆ΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

•

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία µε
τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ∆ΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», ως εξής:

1.1

Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών
και την προµήθεια των αγαθών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της
παρούσας ∆ιακήρυξης (εφεξής το Έργο).
Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδότησής του από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) µε την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από το ∆ήµο Μονεµβασιάς ως ∆ικαιούχο της
πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 483515
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου. ∆εν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου.

1.2 Προϋπολογισµός Έργου
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»,
του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και
από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή).
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), θα
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τον
ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2014ΣΕ25580398
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Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα µία χιλιάδων
πεντακοσίων Ευρώ, € 61.500 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 50.000 + ΦΠΑ (23%): €
11.500).
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- ∆ιεύθυνση έδρας: ∆ηµαρχείο Μολάων 23052 Μολάοι
- Τηλέφωνο: 2732360579
- Fax: 2732360556
- E-mail: vasileiou@monemvasia.gr
- Πληροφορίες: Βασιλείου Γεώργιος

1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού
Για την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι
ακόλουθες διατάξεις:
1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
2. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», όπως ισχύει,
3. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
όπως ισχύει,
4. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
5. του Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ»,
όπως ισχύει,
6. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1223), «Εξαίρεση περιπτώσεων
προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής
συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης»,
7. του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
8. του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,
9. της Υ.Α υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση
συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄ 540), όπως ισχύει,
10. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267 Α΄) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013», όπως
ισχύει,
11. τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη - µέλη σχετικά µε τις
παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων,
12. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133)«Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει,
13. του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις»,
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14. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
15. του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών γίνεται µετά από κλήρωση».
16. Του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 «Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξη,
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου».

1.4 Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης
Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
Στον ελληνικό τύπο και δη στις εφηµερίδες …………………………………… και
………………………, στις οποίες δηµοσιεύθηκε στις ………. /………. / 2015 και στις __
/__ /____ αντίστοιχα.
Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής
( http://www.monemvasia.gov.gr/ ) στις …… / ……… / 2015.

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις ………. / ……. / 2015 και ώρα <12.30> στην
έδρα του ∆ήµου Μονεµβασιάς (Μολάοι).
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.

1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιεύθυνση
Οικονοµική, τµήµα Προµηθειών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον
ενδιαφερόµενο είτε από τρίτο, ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από τον ενδιαφερόµενο,
πρόσωπο, είτε µε εταιρεία ταχυµεταφοράς (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier), ο
∆ήµος Μονεµβασιάς δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα
στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε ο ∆ήµος Μονεµβασιάς να έχει στη διάθεση του
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της
∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα
περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ∆ήµο Μονεµβασιάς και να ζητήσουν νέο
πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό
της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο
<( http://www.monemvasia.gov.gr/ )>, για τη διαθεσιµότητα, την ορθότητα και την
πληρότητα του περιεχοµένου της οποίας ουδεµία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.
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Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, επίσης, να
αποστέλλουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Σε περίπτωση
τυχόν παράλειψης συµπλήρωσης των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου ή τυχόν
ελλείψεων ή πληµµελειών κατά τη συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, την ευθύνη για τη
µη ενηµέρωσή του φέρει ο Υποψήφιος.

1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης
Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και τη 18 / 07 / 2014. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις
που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη
∆ιακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για
την υποβολή των Προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: <( vasileiou@monemvasia.gr )>,
χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την
υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς, µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν
υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Σηµειώνεται ότι τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του
διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων
των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα
αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.

2

∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά

2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,
σε οποιονδήποτε
συνδυασµό µεταξύ τους, τα οποία:
•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον
όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ. – ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη
νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε
την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα
τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών

•

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην παροχή υπηρεσιών παρόµοιων µε αυτές του
παρόντος διαγωνισµού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από
ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή
εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού
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υποψηφιότητα, τα µέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο σύνολο ή σε τµήµα των υπηρεσιών, οι οποίες
αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού,
και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στις παραγράφους
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (2.4) και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής (2.5).
2.2

Αποκλεισµός Συµµετοχής

Αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό:
•

Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής (2.1.).

•

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
(2.4).

•

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Συµµετοχής (2.5).

•

Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.

•

Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις.

•

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, λαµβάνουν µέρος στην παρούσα διαδικασία,
συµµετέχοντας σε περισσότερες της µιας υποψηφιότητες είτε ως υποψήφιοι είτε ως
µέλη ένωσης, κοινοπραξίας ή υπό σύσταση κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβοι είτε
ως «δανειστές εµπειρίας», σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, µε ποινή
αποκλεισµού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συµµετέχουν.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, λαµβάνουν µέρος στην παρούσα διαδικασία,
δηλώνοντας ως µέλη στην Οµάδα Έργου τους στελέχη, που δηλώνονται στην Οµάδα
Έργου άλλου Υποψηφίου, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των υποψηφιοτήτων
στις οποίες συµµετέχουν τα ίδια µέλη της Οµάδας Έργου.

2.3

Γενικοί όροι συµµετοχής

1.

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο
διαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ
µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα στο σύνολό τους.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης
εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

3.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων
Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ.
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4.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της
υποψηφιότητας / προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή
διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή
/ και της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το διαγωνισµό.

5.

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες
εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που
υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

6.

Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού
θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους.

7.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

8.

Η υπεργολαβική ανάθεση τµηµάτων της Σύµβασης σε τρίτους δεν επηρεάζει την
έκταση της ευθύνης του Αναδόχου, ο οποίος παραµένει µόνος υπεύθυνος έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας.
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

2.4

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, την εγγυητική επιστολή
συµµετοχής (παρ. 1 του κατωτέρω πίνακα) και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά Συµµετοχής (παρ. 2, 3 και 4 του κατωτέρω πίνακα).
Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν, προς διευκόλυνση της Επιτροπής του διαγωνισµού
και της αναθέτουσας αρχής, στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»,
συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους
µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Υποψήφιο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό.

Α/Α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο Εγγύηση Συµµετοχής
(2.6)
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, στις
οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού και στις οποίες ο Υποψήφιος (ή ο
νόµιµος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι:
1.
∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό, συνδιαλλαγή ή σε άλλη ανάλογη
διαδικασία και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής
διαχείρισης,
πτωχευτικού
συµβιβασµού, συνδιαλλαγής ή σε άλλη ανάλογη
διαδικασία.
2.
Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις
καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
3.
Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς
εγγεγραµµένος
στο
οικείο
Επιµελητήριο, µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµά
του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του
οικείου
Επιµελητηρίου
ή
σε
ισοδύναµες
επαγγελµατικές
οργανώσεις
της
χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους).
4.
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος
της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών
ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά
Κατακύρωσης σύµφωνα µε τα κατωτέρω
αναφερόµενα.
5.
Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
6.
Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της
Προσφοράς ο Υποψήφιος (εφόσον είναι φυσικό
πρόσωπο) ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (Ως
νόµιµοι εκπρόσωποι του υποψηφίου νοούνται οι
διαχειριστές της ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, και ο
Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων / Εντεταλµένος
Σύµβουλος της ΑΕ),
7.
∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
8.
∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα.
9.
Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους
όρους της.
10. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης
κατά της αναθέτουσας αρχής λόγω µαταίωσης ή
ακύρωσης του διαγωνισµού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα
νοµιµοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριµένα:

3.

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
−

ΦΕΚ σύστασης,

−

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο
αντίγραφο
κωδικοποιηµένου
καταστατικού
(εφόσον υπάρχει),

−

ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ
ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,

−

Απόφαση του αρµοδίου οργάνου περί έγκρισης
της συµµετοχής του νοµικού προσώπου στο
διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση
για την υπογραφή και την
υποβολή της Προσφοράς από άτοµο πλην του
νοµίµου εκπροσώπου

−

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα
στον τελευταίο µήνα πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των Προσφορών.
Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ή Ε.Ε:

−

Αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις
τροποποιήσεις του µέχρι την υποβολή της
Προσφοράς,

−

Πιστοποιητικό της
αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής περί των καταστατικών
τροποποιήσεων της εταιρείας, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών.
Εάν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία
οφείλει να καταθέσει:

4.

−

−

Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας
χωριστά όλα τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής,
(ανάλογα µε την περίπτωση: ηµεδαπό/
αλλοδαπό
φυσικό
πρόσωπο,
ηµεδαπό/
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) και
συγκεκριµένα τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 2
και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της παρ. 3.
Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ένωσης/ Κοινοπραξίας από την οποία
προκύπτει η έγκριση για τη συµµετοχή του
Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο
∆ιαγωνισµό
−

2.5

Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, µε το οποίο συστήνεται
η Ένωση/ Κοινοπραξία στο οποίο κατ’ ελάχιστον:
•

Θα αναφέρεται ότι τα µέλη
κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως
εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι
Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή
υπηρεσίας.

της
και
της
της

•

Θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής
του κάθε µέλους, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των µελών και θα
οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή
σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό
και
οικονοµικό
αντικείµενο)
που
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας
στο
σύνολο
της
Προσφοράς,

•

Θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο
για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων
των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας
(leader),

•

Θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών
της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό
και την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής

•

Θα ορίζεται αντίκλητος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας

−

Υπεύθυνη δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί
αποδοχής του διορισµού του.

−

Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου
αποδοχής του διορισµού του.

περί

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή
αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής,
προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό:
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2.5.1. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity)

1.

Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
µεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να
είναι µεγαλύτερος από το 150% του προϋπολογισµού του Έργου (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος,
έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης
οικονοµικών καταστάσεων, υποχρεούται να υποβάλει εντός του φακέλου των
δικαιολογητικών συµµετοχής τις οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2011, 2012, 2013).
1.1

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης
οικονοµικών καταστάσεων, υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο Ε3 των τελευταίων
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ή, άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σύµφωνα µε τη χώρα
εγκατάστασης του υποψηφίου.
- Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση
προσωρινών ισολογισµών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την
απόδειξη της προαναφερόµενης προϋπόθεσης συµµετοχής.
- Αν ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής
του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του και για τη στάθµιση του
µέσου όρου του κύκλου εργασιών θα λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών
του προς τα έτη των διαχειριστικών χρήσεών του.

2.5.2. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1.

Ο Υποψήφιος, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση
Έργου. Ειδικότερα, ο Υποψήφιος πρέπει να :
•

διαθέτει επαγγελµατική µεθοδολογία στον τοµέα της ανάλυσης, σχεδιασµού και
ανάπτυξης ή παραµετροποίησης λογισµικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης
λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισµικού και υλικού, υπηρεσιών
εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής
λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της
λειτουργίας) πληροφορικών συστηµάτων

•

διαθέτει στην οργανωτική του δοµή, οντότητες (ενδεικτικά Τµήµατα, Μονάδες,
Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα την Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής και την
Τεχνική Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναµες δοµές µε
αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός
Έργου πληροφορικής
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•

διαθέτει ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και
εγκατάσταση λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων το οποίο να είναι σε
ισχύ.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τµήµατος ή τµηµάτων του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να
καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα (παρ. 1.4), συνοδευόµενο από
σχετικές δηλώσεις συνεργασίας µε τον υπεργολάβο.
Ο δηλωθείς υπεργολάβος πρέπει να δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στην παροχή
υπηρεσιών παρόµοιων µε αυτές του παρόντος διαγωνισµού, να είναι εγγεγραµµένος
στο οικείο Επιµελητήριο και να διαθέτει ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό,
ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων το οποίο να
είναι σε ισχύ.

Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:

1.1

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του Υποψήφιου:
-

επιχειρηµατική δοµή,

-

τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης

-

προϊόντα και υπηρεσίες

-

µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί

µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες), οι οποίες
καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής.
1.2

Περιγραφή των µέτρων ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελµατικών πιστοποιήσεων
ποιότητας και διοικητικών µέτρων που έχει λάβει ο Υποψήφιος για τη διασφάλιση της
ποιότητας των παραπάνω, παρεχόµενων υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασµού και
ανάπτυξης ή παραµετροποίησης λογισµικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων
πληροφορικής, ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσης, εγκατάστασης λογισµικού και υλικού,
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και
παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της
λειτουργίας) πληροφορικών συστηµάτων.

1.3.

Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση
λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων, σε ισχύ.

1.4

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον:
α) τον παρακάτω πίνακα συµπληρωµένο ως ακολούθως:
Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται
ο Υποψήφιος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυµία
Υπεργολάβου

Ηµεροµηνία
∆ήλωσης
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β) Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του
υπεργολάβου, το τµήµα του έργου που θα αναθέσει σε υπεργολάβο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου στην οποία θα δεσµεύεται να συνεργαστεί µε
τον Υποψήφιο για την εκτέλεση συγκεκριµένου τµήµατος του υπό ανάθεση έργου,
εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ότι αποδέχεται την εκτέλεση του εν λόγω
τµήµατος και ότι µπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες
αναλαµβάνει.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο
Επιµελητήριο και ότι, σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί στον Υποψήφιο µε τον
οποίο συνεργάζεται, θα το προσκοµίσει µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης
του Υποψηφίου.
ε) Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναµο) σε ισχύ στο όνοµα του υπεργολάβου
στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικών / πληροφοριακών συστηµάτων
σε ισχύ.
2.

Ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει επαγγελµατική ικανότητα και τεχνογνωσία
για την υλοποίηση του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριµένα:
α) κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία έξι (6) έτη
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) τουλάχιστον δύο (2) έργα αντίστοιχα µε το υπό
ανάθεση,
β) η συνολική συµβατική αξία των αντίστοιχων έργων, που έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία
κατά τα τελευταία έξι (6) έτη, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τον προϋπολογισµό
του υπό ανάθεση έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ως αντίστοιχο Έργο ορίζεται το Έργο, που αφορά σε όµοιο ή ισοδύναµο από πλευράς
απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείµενο.

2.1

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο Υποψήφιος κατά τα τελευταία έξι (6) έτη
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) και είναι αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο.
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο
υπόδειγµα:
Α
/
Α

ΠΕΛΑΤ ΣΥΝΤΟ
ΗΣ
ΜΗ
ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕ
ΙΑ
ΕΚΤΕΛ
ΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από –
έως)

ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΣΥΝΟΠ
ΤΙΚΗ
ΠΕΡΓΡ
ΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣ
ΦΟ
ΡΑΣ
ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗΣ
ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
(προϋπ
ολογισ
µός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ
(τύπος &
ηµ/νία
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Όπου:
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Αποδεικτικά της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου.
Ειδικότερα:
o
εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση (πρωτόκολλο) οριστικής παραλαβής ή περαίωσης έργου που έχει υπογραφεί
από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, περιλαµβάνουσα όλα τα στοιχεία του ανωτέρω
πίνακα.
o
εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής ή βεβαίωση εξόφλησης
του έργου υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του Ιδιωτικού Φορέα,
περιλαµβάνουσα όλα τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα.
o
εάν από τα προαναφερόµενα έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οριστικής
παραλαβής κλπ) δεν προκύπτουν τα ζητούµενα στον ανωτέρω πίνακα στοιχεία
προσκοµίζεται υποχρεωτικά και η σχετική σύµβαση ή κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο
για τη απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων.
o
Μόνη η σχετική Σύµβαση Έργου, χωρίς να συνοδεύεται από τα αποδεικτικά της
επιτυχούς ολοκλήρωσής της, δεν αποτελεί, σε καµία περίπτωση, στοιχείο απόδειξης
της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου και της προϋπόθεσης συµµετοχής.
Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας
και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες, που
αναφέρονται στον Πίνακα του Υποψηφίου.
3.

Ο Υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Οµάδα έργου ικανή και αξιόπιστη ώστε να φέρει σε
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, έχουσα την απαιτούµενη εξειδίκευση,
επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία. Συγκεκριµένα, ο Υποψήφιος πρέπει να διαθέτει
Οµάδα Έργου, που απαρτίζεται, κατ’ ελάχιστον, από :
-

ένα Υπεύθυνο Έργου (project manager), ο οποίος διαθέτει πτυχίο (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της
ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής και επαγγελµατική
εµπειρία, που αποκτήθηκε τα τελευταία έξι (6) έτη εκ της συµµετοχής του ως
project manager στην υλοποίηση αντίστοιχου έργου.

-

δύο (2) στελέχη ειδικότητας Πληροφορικής, τα οποία διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωµα
Πληροφορικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχων σχολών της
αλλοδαπής, και επαγγελµατική εµπειρία, που αποκτήθηκε τα τελευταία έξι (6) έτη,
εκ της συµµετοχής τους σε υλοποίηση αντίστοιχου έργου.

-

Όλα τα άτοµα της οµάδας έργου, που θα δηλώσει στην προσφορά του ο
Υποψήφιος θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή εµπειρία αντίστοιχη µε τα
καθήκοντα, που αναλαµβάνουν, πλην του µη επιστηµονικού προσωπικού (π.χ.
γραµµατεία).1

Ο Υποψήφιος για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω
προϋπόθεσης συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του
Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:

1

βλ. σχετική παρατήρηση στο τεύχος Α΄
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3.1

Πίνακα των υπαλλήλων ή στελεχών του Υποψήφιου που συµµετέχουν στην Οµάδα
Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/
Α

Εταιρία (σε
περίπτωση
Ένωσης
Κοινοπραξίας)

Ονοµατεπώνυµο
Μ λους
Ο άδας Έργου

Ρόλος στην
Οµάδα Έργου Θέση στο σχήµα
υλοποίησης

Ανθρωπο
µήνες

Ποσοστό
συµµετο
χής* (%)

Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Οµάδα Έργου υπαλλήλων ή
στελεχών του Υποψηφίου, στις οποίες θα δεσµεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους
συνδέει µαζί του, να συνεργαστούν µε τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύµβαση, στην Οµάδα Έργου και για την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι
µπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα καθήκοντα τα οποία αναλαµβάνει.
3.4

Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του
υποδείγµατος στο Μέρος Γ της ∆ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύονται ευθέως και
χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά
προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει, όπως προκύπτει
από το ρόλο που κατέχει στην οµάδα Έργου.

2.5.3 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των στοιχείων
τεκµηρίωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής
1. Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τεκµηρίωσης, που ζητούνται ανωτέρω και τα οποία
έχουν συνταχθεί ή εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι ζητούµενες στην παρούσα διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις, µπορούν να φέρουν
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική
εφαρµογή του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007.
Υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής από
αλλοδαπές εταιρίες
1. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου για την απόδειξη των προϋποθέσεων της
παρ. 3 δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο
πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµισθεί επιπλέον και
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου ή του νοµίµου εκπροσώπου του περί του ότι τα
δικαιολογητικά αυτά δεν εκδίδονται στη χώρα εγκατάστασής του ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους τις προαναφερόµενες περιπτώσεις και ότι, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
ανάδοχος, θα προσκοµίσει προς αναπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
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σχετική ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται το
αντίστοιχο περιεχόµενο.
2. Εάν στη χώρα εγκατάστασης του Υποψηφίου δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση
δηµοσίευσης των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα νοµιµοποιητικά
έγγραφα της παρ. 3 να αντικατασταθούν από επίσηµες βεβαιώσεις του αρµόδιου
Εµπορικού Επιµελητηρίου, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου
ενώπιον Συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
συµβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική αρχή.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση
κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε
από τον κοινό εκπρόσωπό τους, εφόσον είναι ρητά εξουσιοδοτηµένος προς τούτο µε
το ιδιωτικό συµφωνητικό.
3. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από τα µέλη
της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, µε εξαίρεση την προϋπόθεση εγγραφής στο οικείο
Επιµελητήριο και το ISO 9001 (εφόσον το µέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας
εκτελεί τµήµα του έργου που αφορά στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση
λογισµικών/πληροφοριακών συστηµάτων), τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν κάθε
µέλος ξεχωριστά της από κοινού υποψηφιότητας.
∆άνεια εµπειρία
Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, από τρίτους, κατ’
αναλογική εφαρµογή του άρθρου 46 παρ. 3 του Π∆ 60/2007 (δάνεια εµπειρία). Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση, εντός του φακέλου δικαιολογητικών
συµµετοχής: α) της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου ότι θα θέσει στη διάθεση
του υποψηφίου τους αναγκαίους για την εκτέλεση της σύµβασης (τεχνικούς ή/και
οικονοµικούς) πόρους, και β) τα ζητούµενα µε την παρούσα δικαιολογητικά (στοιχεία
τεκµηρίωσης) για την απόδειξη της τεχνικής ή/και της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας,
κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού ή η
αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να ζητήσει, οποτεδήποτε και
πάντως υποχρεωτικά πριν από την υπογραφή της σύµβασης, την προσκόµιση των
δικαιολογητικών εκπροσώπησης του τρίτου, εφόσον είναι νοµικό πρόσωπο,
προκειµένου να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της δέσµευσής του
∆ιευκρινίσεις
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διευκρινίσεις επί των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων τεκµηρίωσης. Ο υποψήφιος
υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να παράσχει τις ζητούµενες διευκρινίσεις εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
Ο Υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για
συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο κατά
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την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.

2.6 Εγγύηση Συµµετοχής
Η Προσφορά του Υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου
(συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ).
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι τρεις χιλιάδες
εβδοµήντα πέντε Ευρώ, 3.075 € ( 5% του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.)
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να
προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε
χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει
υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το
σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος στο Μέρος Γ.
4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, δεν
προσκοµίσει εµπροθέσµως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό,
κηρύσσεται έκπτωτος, και η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1)
τουλάχιστον µήνα µετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται
στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής
Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης ή της απόφασης περί
αποκλεισµού υποψηφίου, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα κατά της
κατακυρωτικής απόφασης ή της απόφασης περί αποκλεισµού υποψηφίου.
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας.
3 Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα τµήµατα
και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά τοποθετούνται ιδιαίτερα, σε χωριστό φάκελο, που ακολουθεί το φάκελο της τεχνικής
προσφοράς, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και φέρει τις λοιπές
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ενδείξεις του κυρίως φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Το παράρτηµα υποβάλλεται σε
τόσα αντίγραφα όσα και η τεχνική προσφορά. Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς,
περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του Προσφέροντος (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, τηλέφωνα,
fax, e– mail) και θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην παρούσα.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει,
µε ποινή αποκλεισµού, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω σε σειρά:

1

Χαρακτηριστικά προσφερόµενης λύσης

1.1

Αρχιτεκτονική

1.2

Τεχνολογίες Υλοποίησης

1.3

Λειτουργικές Προδιαγραφές

1.4

Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, ∆ιαλειτουργικότητας, Ευχρηστίας και
Προσβασιµότητας

2

Μεθοδολογία Υλοποίησης, Φάσεις, Χρονοδιάγραµµα

2.1

Μεθοδολογία Υλοποίησης έργου

2.2

Φάσεις έργου – παραδοτέα

2.3

Χρονοδιάγραµµα

3

Προσφερόµενες Υπηρεσίες

3.1

Εκπαίδευση

3.2

Εγγύηση συντήρηση

3.3

Πιλοτική Λειτουργία

3.4

∆ράσεις ∆ηµοσιότητας

4

Πίνακες Συµµόρφωσης
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές

5

•

Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της
Προσφοράς.

•

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και αυτές
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό
προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο Υποψήφιος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (χωρίς τιµές).

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
-

τεκµηριωτικό υλικό για το λογισµικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
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-

οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του
Υποψηφίου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα
∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης

3.1 Απαιτήσεις Λύσεων / Λειτουργικές / Τεχνολογικές Προδιαγραφές – Πίνακας
Συµµόρφωσης
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

όροι,

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει
υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει
την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Σε περίπτωση που
δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα
συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή
αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του
υποψηφίου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του
Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα
υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
3.2 Τρόπος σύνταξης τεχνικής προσφοράς
Οι Τεχνικές Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα
στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι
στην Αγγλική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί κατά τη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και
αποδεχόµεθα», κλπ.
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Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο. Όλες
οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η
αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις
και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι
προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
υποψήφιο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα, των οποίων η γνωστοποίηση στους συνυποψήφιους θα έθιγε
τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την αρµόδια
Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος είναι απολύτως
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα
τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται
υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την
αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο
που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.
4 Οικονοµική Προσφορά
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να
περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς.
Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και αυτές παρέχονται από
τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο Υποψήφιος
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς.
Η Οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µη φέρει διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική προσφορά, που είναι
ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα µέλη της ή από
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τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται
άκυρη.
∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’
αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα οδηγήσουν
στην απόρριψη της Οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.
Οι τιµές της Οικονοµικής προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους, αποτελούν
την πλήρη αποζηµίωσή τους για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας και δεν θα
υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Τεκµαίρεται ότι, για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν
συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού και των
συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε µορφής έξοδα, που θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειµένου του παρόντος ∆ιαγωνισµού, καθώς και όλες
τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και
λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Καθ’
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου θα
παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από
την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο Υποψήφιος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην
Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
5. Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες
από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη τριών (3) µηνών.
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει, όµως, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο Υποψήφιος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα:
-

απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση

-

κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

6. Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες επί
ποινή αποκλεισµού.
Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως
σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι
πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
7. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών
7.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά
τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή
υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier) στην έδρα του ∆ήµου Μονεµβασιάς.
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά το άρθρο
1.5 της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η
ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας
Αρχής όπου γίνεται και χρονοσήµανση.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα
Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.
∆ε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της
Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
7.2 Περιεχόµενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παρ. 2.3 και 2.4 και την
εγγυητική επιστολή συµµετοχής της παρ. 2.5. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι
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ταξινοµηµένα µέσα στο Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
του υποψήφιου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 3.
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του υποψήφιου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 4
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο

-

ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD),

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο,

-

δύο (2) αντίγραφα,

-

δύο (2) πλήρη ηλεκτρονικά αρχεία σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), συµπεριλαµβανοµένων
των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής
Προσφοράς.

Οικονοµική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο,

-

ένα (1) αντίγραφο,

-

ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD),

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ)»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ………../ ………/
2014
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Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου, τον τίτλο του
∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και
διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου όλων των µελών της και του αντικλήτου της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Το αντίτυπο, που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να µονογράφεται σε κάθε σελίδα του
από τον υποψήφιο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα
αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το
πρωτότυπο.
8. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών
8.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού

Προσφορών και

8.1.1. ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών των Υποψηφίων και ο έλεγχος και η αξιολόγηση του
περιεχοµένου αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης,
καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον
Πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής.
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δηµόσια, µετά από
ειδική έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να
παρίστανται στην εν λόγω διαδικασία δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς
τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί
χρονικά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνει και
αριθµεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε τη σειρά
επίδοσής τους, τον αποσφραγίζει και µονογράφει τους περιεχόµενους σε αυτόν
«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και «Φάκελο
Οικονοµικής Προσφοράς».
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση τον «Φάκελο
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα
σε αυτόν και καταγράφει τα εν λόγω έγγραφα στο Πρακτικό της µε τη σειρά, που
απαιτούνται στην παρούσα.
Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται.
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, η
Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο καταγράφει τους υποψηφίους, που
πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής, και τους υποψηφίους
που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και τους λόγους
του αποκλεισµού τους. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρµόδιο όργανο
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της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και, µε µέριµνά του, η απόφασή
του γνωστοποιείται στους υποψήφιους . Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν
και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για
τους υποψήφιους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει
γίνει αποδεκτή.
Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται οι Υποφάκελοι
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε επόµενη δηµόσια συνεδρίασή της, αρµοδίως
γνωστοποιούµενη στους υποψηφίους, αποσφραγίζει τον «Φάκελο Τεχνικής
Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα πρωτότυπα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε
αυτόν (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) και καταγράφει στο Πρακτικό της τα έγγραφα
που βρίσκονται µέσα σε αυτόν µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι
υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, παρίστανται δια του νοµίµου εκπροσώπου τους
κατά την αποσφράγιση ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου.
Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα,
και προβαίνει στη βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα
µε τα κριτήρια του άρθρου 8.1.3 της παρούσας και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές που απορρίφθηκαν ως
απαράδεκτες, καθώς και ο Πίνακας Βαθµολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά
φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης, που από λεκτική αποτύπωση της αιτιολογίας της
βαθµολογίας των υποψηφίων.
Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο αποφαίνεται σχετικά, και, µε µέριµνά του, η σχετική απόφασή του γνωστοποιείται
στους υποψήφιους. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και
η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών των οποίων η Προσφορά
ως προς την τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται οι Φάκελοι
Οικονοµικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση
του «Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», αρµοδίως γνωστοποιούµενη εγγράφως σε
όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες
κατά την αποσφράγιση δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή δια ειδικώς προς τούτο
εξουσιοδοτηµένου προσώπου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον «Υποφάκελο Οικονοµικής
Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε αυτόν.
Εν συνεχεία, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, εξετάζει και αξιολογεί την
Οικονοµική προσφορά κάθε υποψηφίου, προβαίνει σε στάθµιση των τεχνικών και
οικονοµικών προσφορών και συντάσσει σχετικό Πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών
προσφορών, στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός Πίνακας Βαθµολογίας των
διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά του Λi και ανακοινώνεται στους υποψηφίους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης
υποψηφίου ως Αναδόχου, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η ανακήρυξη
του Αναδόχου γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο αποφαίνεται σχετικά και, µε µέριµνά του, γνωστοποιείται στους υποψηφίους το
αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.
Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής,
Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή σε κλειστές
συνεδριάσεις, εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
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Όσοι από τους υποψήφιους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των
άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό
αίτηµά τους προς την αρµόδια Επιτροπή και ειδοποίησή τους από αυτή. Η εξέταση των
Προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση,
αναπαραγωγή ή αναµετάδοση.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρµόδια Επιτροπή
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε
δύο (2) όµοια αντίτυπα.
Σηµείωση:
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (CD’s) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των
Τεχνικών και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε:
•

το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα,

•

οποιαδήποτε άλλη παράλειψη υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον
υποψήφιο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις
προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών από τη µε
απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση.

8.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη Προσφορά.
Για την επιλογή της πιο συµφέρουσας Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα
παρακάτω:
-

Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των
ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής

-

Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης

-

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πιο συµφέρουσας Προσφοράς
µε βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax

η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi

η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin

το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή

Κi

το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi

το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη
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βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα.

8.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών
Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Συντελεστής
Βαρύτητας (%)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Σχετικές παρ.
Α ΜΕΡΟΥΣ &
Πινάκων
Συµµόρφωσης

1

Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου

(5%)

1.1

Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του
αντικειµένου του έργου

5%

2

Χαρακτηριστικά προσφερόµενης λύσης

(55%)

2.1

Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης.

10%

Α1.3

2.2

Τεχνολογίες Υλοποίησης - Λειτουργικές
Προδιαγραφές

40%

Α1.4.1, Α1.4.2,
Α1.4.3, Α1.4.4

Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας,
∆ιαλειτουργικότητας, Ευχρηστίας και
Προσβασιµότητας

5%

2.3

Α1.4.7, Α1.4.5,
Α1.4.8, Α1.4.6

3

Μεθοδολογία Οργάνωσης, ∆ιοίκησης και
Υλοποίησης Έργου
Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και
Προσαρµογή στις Τεχνολογικές Απαιτήσεις και
Προδιαγραφές

10%

Α1.9

3.1

3.2

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα,
Ορόσηµα, Χρονοδιάγραµµα)

5%

Α1.5, Α1.6,
Α1.7

3.3

Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου

10%

Α1.10

4

Προσφερόµενες Υπηρεσίες

4.1

Εκπαίδευση

4.2

Α1.1, Α1.2

(25%)

(15%)
5%

Α1.8.2

Εγγύηση καλής λειτουργίας & συντήρηση

2,5%

Α1.8.5

4.3

Πιλοτική Λειτουργία

2,5%

Α1.8.3

4.4

∆ράσεις ∆ηµοσιότητας

5%

Α1.8.4

Σύνολο

100%
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(α) Η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της:
-

είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση.

-

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές, τεχνολογικές και
λοιπές απαιτήσεις της προκήρυξης.

-

παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά την παρουσίαση λύσεων
(εάν ζητηθούν).

-

δεν καλύπτουν ακριβώς έστω και µία υποχρεωτική απαίτηση της διακήρυξης,
σύµφωνα µε τους πίνακες συµµόρφωσης.

(β) Εν συνεχεία, προβαίνει στη βαθµολόγηση των υπολοίπων Τεχνικών Προσφορών,
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα 100 έως 120 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων:
-

είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι]
απαιτήσεις της διακήρυξης.

-

αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι]
και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις
υποχρεωτικές απαιτήσεις [απαράβατοι όροι] ή/και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης.

Τα αποτελέσµατα των παρουσιάσεων ή διευκρινίσεων, που τυχόν ζητηθούν, θα ληφθούν
υπόψη στην αξιολόγηση, σε συνδυασµό µε τα κριτήρια αξιολόγησης.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται
στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα
των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.

8.1.4 ∆ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει:
• το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ
όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου.

8.1.5 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης
των Προσφορών, µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή,
εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών (Ν.
3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, το
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης της παρ. 8.2 της παρούσας, προκειµένου αυτά να
ελεγχθούν από αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών
µε την ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή
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καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική
Προσφορά.
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε σχετική του απόφαση και µε
µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.
Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί
εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να προσκοµίσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή
την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζοµένων υποψήφιο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται
η διαδικασία ως ανωτέρω.
8.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει εντός δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ο Υποψήφιος, στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα
ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α
1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, Το
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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Α/Α
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει
η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης µετά
την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
11.

12.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει το
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω
Αντιπροσώπου

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου
εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

∆ιαγωνισµού.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
9.

10.

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρµόδιας
αρχής
ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης µετά
την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

12. Έγγραφο

παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει το
Φάκελο
∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης
µέσω
Αντιπροσώπου.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει
επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι
α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε.
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε.
δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού
προσώπου

ΝΑΙ

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
2.

3.

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

6.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει
η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης

7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό.

8.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης µετά
την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

9.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

10.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει το
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω
Αντιπροσώπου

11.

Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι συνεταιρισµοί
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας
Υποψήφιος λειτουργεί νόµιµα.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το

ΝΑΙ

1.

2.

5.

6.

αρχής,

ότι

ο

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψήφιου θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
εισφορές για
προσωπικό.

13.

14.

15.

το

απασχολούµενο

από

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
αυτόν

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης
έκδοσης
µετά
την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού

NAI

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει το
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης
µέσω
Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός
του

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από
το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή
διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΧΒΞΩΚ9-ΔΑ3

6.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ
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11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρµόδιας
αρχής
ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
Υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης
έκδοσης
µετά
την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης, εφόσον ο Υποψήφιος υποβάλει το
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης
µέσω
Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός
του.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει
επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει
να
κατατεθούν
όλα
τα
∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση
(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).
2.

Τη συµβολαιογραφική πράξη περί συστάσεως
κοινοπραξίας στην οποία θα περιλαµβάνονται
υποχρεωτικά τουλάχιστον οι ίδιοι όροι µε το
προσκοµισθέν ιδιωτικό συµφωνητικό περί συστάσεως
κοινοπραξίας, καθώς και ο όρος ότι ο κοινός
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έχει δικαίωµα
είσπραξης του συµβατικού τιµήµατος για την παροχή
της υπηρεσίας από την αναθέτουσα αρχή.

ΝΑΙ

Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής / Κατακύρωσης
1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται µε νόµιµα
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.

8.3 Απόρριψη Προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.
Η Προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.1.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης
της παρ. 2.4.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής της παρ. 2.5.
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.
5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο.
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
9. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση του Έργου είναι µικρότερης χρονικής
διάρκειας από την ελάχιστη ζητούµενη.
10. Προσφορά που δε συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
11. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούµενων υπηρεσιών/προϊόντων.
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12. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι
µικρότερο του 90% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών
Οικονοµικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον
υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ.
σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές
λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Υποψήφιος θα παράσχει την
υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµοδίου οργάνου, ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
13. Προσφορά στην οποία διατυπώνονται αιρέσεις, όροι ή επιφυλάξεις, ή προσφορά στην
οποία περιλαµβάνεται αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά.
14. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε
είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη ∆ιακήρυξη), ή σε µερικό ή
γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς.
15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των
Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές.
16. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς
χωρίς τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές.
17. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου.
18. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα Demo (όπως ζητούνται στους
πίνακες προδιαγραφών).
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά Υποψηφίου για την οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα.
8.4 Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν
και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται
σύµφωνα το Π∆ 28/1980.
8.5 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται
κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας
Επιτροπής.
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε
αυτόν και στους λοιπούς συµµετέχοντες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει το
∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
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(iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού
ανταγωνισµού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
9

Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης
9.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης, τόπος παροχής – Εγγυήσεις

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση, η οποία θα
έχει διάρκεια τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της
Σύµβασης ως ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του Αντικειµένου της παρούσας.
2. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της
παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα 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 παρούσα ∆ιακήρυξη,
εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για
υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού
τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
4. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος,
και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την
ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση
αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος στο Μέρος Γ’.
6. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η
Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής
Εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις
Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον
ληφθεί προκαταβολή) επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
8. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του. Η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να παρέχει µέρος ή το
σύνολον των απαιτούµενων υπηρεσιών σε χώρο που θα του διαθέσει στην έδρα της.
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9. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση έτοιµου του
λογισµικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα
µοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που
προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση
ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση.
9.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις
Στην Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι
τρόπους πληρωµής:
α)

1.

Χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος στο Μέρος Γ’.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µε την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.

β) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου.
Το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.

2.

Σε περίπτωση που στην Οικονοµική Προσφορά δε δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω
τρόπους πληρωµής, θεωρείται ότι ο Υποψήφιος δεν επιθυµεί να λάβει προκαταβολή και
θα πληρωθεί το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή του
Έργου.
Η πληρωµή του συνόλου ή του υπολοίπου συµβατικού τιµήµατος, αναλόγως του τρόπου
πληρωµής, που έχει επιλέξει ο Ανάδοχος, θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόµο βαρύνει
αυτόν. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και στην κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
βάσει του Ν. 4013/2011.
9.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα παραδώσει,
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι
δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
9.4

Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης, που έχει
προσφέρει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν από την επιστροφή σε αυτόν της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος
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της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% της συµβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και µε
χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες.
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο είτε µετά από τη λήξη
της περιόδου εγγύησης είτε µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάπτωσης της
εφαρµογής από τον Ανάδοχο σε ∆ηµόσιο Ψηφιακό Κέντρο ∆εδοµένων το οποίο θα του
υποδειχθεί από το ∆ήµο.
Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας παρατίθεται στο Παράρτηµα στο Μέρος
Γ’ της παρούσας.
9.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση
τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,02% επί της
συµβατικής τιµής του έργου.
Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί µέρος
του λογισµικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή, λόγω
καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία λογισµικού.
2. 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.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις.
5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη παράδοσης παραδοτέων
όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από
την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της
Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω
ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.
8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την
κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν
συµβατικό τίµηµα.
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9.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Με την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει ταυτόχρονα αναλυτικό
πρόγραµµα εργασιών (Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή,
το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους τρεις (3) µήνες.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων µε φυσική παρουσία.
4. 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.
5. 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 Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει
να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε
(15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.
6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν
ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει
άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και
προσόντων, µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής
7. 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.
8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί
µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αµοιβής του την οποία µπορεί να
εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του και υπό τον όρο προηγούµενης ενηµέρωσης
της Αναθέτουσας Αρχής.
9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης.
10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση
των δεδοµένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις
βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη 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 Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης
της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση
ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. 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. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα
Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύµβαση.
16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισµικού, οι
οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό
προϊόν/υπηρεσία µε αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριµένου
λογισµικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκοµίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι
έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς το
Φορέα όσον αφορά στην ενηµέρωση του σχετικού λογισµικού µε νέες εκδόσεις.
17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα
πλαίσια υλοποίησης του Έργου.
18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση
της Σύµβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα, στοιχεία, καθώς και κάθε
έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα
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αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση
αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει
την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή
τους. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί αντίγραφα των ανωτέρω
αποτελεσµάτων, στοιχείων, εγγράφων ή αρχείων για σκοπούς διαφορετικούς από
αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται ελεύθερα, εκτός εάν ήδη
προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.
19. Τα δικαιώµατα επί του λογισµικού συστήµατος ή και βάσεων δεδοµένων που ο
Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισµό παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την
οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά την άδεια χρήσης τους, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις που έχει νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής
τους.
20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες στις αναγκαίες τεχνολογικές
ή άλλες µεταβολές του εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων
προσώπων, που έχουν δικαίωµα επ’ αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται
στη χρήση τους από δικαιώµατα τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα
ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση άσκησης ενδίκων µέσων ή βοηθηµάτων
κατά της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε πνευµατικά
δικαιώµατα τρίτων, να αµυνθεί για λογαριασµό και προς υποστήριξη της Αναθέτουσας
Αρχής δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος
αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει εξ αυτού του
λόγου η Αναθέτουσα Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης,
αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία που αυτή υποστεί.
22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη της
Αναθέτουσας Αρχής, προκειµένου να προβεί σε ανακοινώσεις ή δηµοσιεύσεις
επιστηµονικού περιεχοµένου, σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
23. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες
προκύπτουν από τους Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006
(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήµανση χώρων υλοποίησης έργων/
παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ λογισµικού/
ιστοσελίδων, ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής και των εκπαιδευοµένων σχετικά µε
τον τρόπο χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης).
24. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει
από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή
αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό
που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειµένου της παρούσας), χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
25. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε την εξαίρεση
της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του.
26. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία
της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρµόδιο κρατικό φορέα, µε τον τρόπο που θα του
υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην
Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το
αντικείµενο της Σύµβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήµατος.
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27. O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισµού (που τυχόν
θα προµηθεύσει ή/και θα του διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) καθ’ όλη τη διάρκεια
της Σύµβασης.
28. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµιά που
µπορεί να επέλθει στον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν
υπεργολάβοι του για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσης.
29. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφαλείας και
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή
βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας
που είναι δυνατό να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύµβασης από
τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
30. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων
του ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που του
χορηγούνται µε τη Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.
31. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι
τυχόν εγκεκριµένοι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική
Νοµοθεσία.
9.7

Υπεργολαβίες

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/
υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε
άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του
Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες
/ υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από προηγούµενη
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και
προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει
ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
9.8

Εµπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια
τουλάχιστον πέντε (5) 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 Αρχής.
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε
ουδείς τρίτος προς την αναθέτουσα αρχή – υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να
µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική
του έγκριση.
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες
και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους,
ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η
τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες
διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας
που τηρεί ο Ανάδοχος για το δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του
µε τα συµφέροντα της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα
τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα
Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που
αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα
παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα
διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν στο Έργο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση
και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, και στα άτοµα που ορίζονται από την Αναθέτουσα
Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων
προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε
βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στη µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας,
ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της
αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.
6. Η αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα
δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα
µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
9.9

Πνευµατικά δικαιώµατα

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και
δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην
κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή κατά την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε
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ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε
έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω
παραγράφους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή ο
οποίος θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις
εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της
εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και
µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης
µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του
Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της
σύµβασης.
9.10

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
Σύµβασης που θα υπογραφεί.
ε διαφορά θα λύεται από τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
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