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(του άρκρου 117 Ν.4412/16)
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά
15% από εκνικοφσ πόρουσ, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg VB "Αδριατικι - Ιόνιο 2014-2020" (INTERREG ADRION), Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 «Καινοτομικι και Ζξυπνθ
Ρεριφζρεια», Ειδικόσ ςτόχοσ 1.1 «Υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ περιφερειακοφ ςυςτιματοσ
καινοτομίασ για τθν περιοχι Αδριατικισ – Ιονίου
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΙΚΤΥΟ
ΝΘΣΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΩΝ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Μιχαιλ Λιβανοφ 52

Ρόλθ

Χίοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

82100

Τθλζφωνο

+ 30 22710 41170

Φαξ

+ 30 22710 81671

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

insuleur.network@gmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

άλια Μιτςθ, Μαρκζλλα Κουτςουράδθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.insuleur.eu

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το ΔΙΚΤΥΟ ΝΘΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΩΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ
τοιχεία Επικοινωνίασ
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το διαγωνιςμό είναι διακζςιμεσ από το Δίκτυο Νθςιωτικϊν Ευρωπαϊκϊν
Επιμελθτθρίων, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 08.00 - 16.00, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ Μιχαιλ
Λιβανοφ 52, 82100 Χίοσ, υπεφκυνεσ οι κυρίεσ άλια Μιτςθ, Μαρκζλλα Κουτςουράδθ, Τθλζφωνο : + 30
22710 41170, Fax : + 30 22710 81671, email: insuleur.network@gmail.com, site: www.insuleur.eu

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά 15%
από εκνικοφσ πόρουσ, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Interreg ADRION 2014-2020.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικισ εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υλοποίθςθ
μζρουσ των Ρακζτων Εργαςίασ 1,2,3,4 του ζργου “Ανάπτυξθ ενόσ καινοτόμου δικτφου για τθν προϊκθςθ
τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων ειδϊν διατροφισ του πρωτογενι τομζα ςτθν περιοχι Αδριατικισ –
Ιονίου - INNOVAGRO” (Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agrofood companies in Adriatic – Ionian Area - INNOVAGRO), που ςυγχρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα
ADRION 2014-2020.
Το πρόγραμμα ADRION αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα ζνα ςτρατθγικό πρόγραμμα λόγω τθσ άμεςθσ
ευκυγράμμιςισ του - γεωγραφικά, κεματικά και επιχειρθςιακά - με τθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν περιοχι
τθσ Αδριατικισ και του Ιονίου (EUSAIR). Μζςω τθσ ανάπτυξθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ EUSAIR, τα κράτθ
εταίροι ςτοχεφουν πραγματικά ςτθν ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ των παρεμβάςεων ςε όλα τα εδάφθ και
τουσ τομείσ πολιτικισ ςτθν περιοχι Αδριατικισ-Ιονίου και ςτθν προςτικζμενθ αξία ςε εκείνεσ τισ δράςεισ
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που ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινϊν προκλιςεων και ευκαιριϊν. Το ζργο
«INNOVAGRO» ςυμβάλλει ςτα κζματα των παρεμβάςεων τθσ EUSAIR και ειδικότερα ςτον πυλϊνα 4 για
τον αειφόρο τουριςμό και ςτο κζμα 4.1 ςχετικά με τθ διαφοροποιθμζνθ προςφορά του τουριςμοφ
(προϊόντα και υπθρεςίεσ). Ειδικότερα, θ προτεινόμενθ πρόταςθ επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ δεςμϊν
και ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ, κζντρων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και
πανεπιςτθμίων, για τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ εςωτερίκευςθσ των επιχειριςεων γεωργικϊν
προϊόντων διατροφισ. Ο ςτόχοσ αυτόσ ςυμπίπτει με τθ δράςθ τθσ EUSAIR με τίτλο «Ρλατφόρμα Ε & Α
βιϊςιμου τουριςμοφ για νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ», θ οποία επικεντρϊνεται ςτθν ζνταξθ των
δυνάμεων ςτθν Ρεριφζρεια μεταξφ των πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων, των ερευνθτικϊν κζντρων, των
δικτφων μεταφοράσ καινοτομίασ και μεταφοράσ τεχνολογίασ. τθν εμπορία νζων προϊόντων και
υπθρεςιϊν, τθν ανάπτυξθ ομάδων και ςτρατθγικϊν ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ. Επίςθσ, το ζργο ςυνδυάηεται με
τθ δράςθ με τίτλο "Αναβάκμιςθ τουριςτικϊν προϊόντων Αδριατικισ-Ιονίου", ςφμφωνα με τθν οποία θ
περιοχι διακζτει μια μοναδικι ποικιλία προϊόντων - ειδικά ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ μεταποίθςθσ
τροφίμων - που παράγονται μζςω διαδικαςιϊν που είναι μοναδικζσ ςτον κόςμο. Οι επενδυτικζσ ευκαιρίεσ
μπορεί να προκφψουν από τθ διερεφνθςθ νζων τρόπων ειςόδου ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ και ταυτόχρονα
θ ανάπτυξθ τοπικϊν προϊόντων κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα αποτελεςματικό εργαλείο οικονομικισ
ανάπτυξθσ. Και ςτον προαναφερόμενο ςτόχο εςτιάηει το ζργο "INNOVAGRO".
Στόχοσ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ ενόσ καινοτόμου δικτφου για τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ των
αγροδιατροφικϊν εταιρειϊν ςτθν περιοχι Αδριατικισ – Ιονίου.
Ρρόκειται για ζνα ζργο που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ
Αδριατικι – Ιόνιο (INTERREG ADRION), και το Επιμελθτιριο Χανίων είναι επικεφαλισ εταίροσ του ζργου.
Οι εταίροι του προζρχονται από τθν Ελλάδα (Επιμελθτιριο Χανίων, Ρεριφζρεια Κριτθσ, Ρολυτεχνείο
Κριτθσ, INSULEUR), τθν Αλβανία (Ζνωςθ Εμποροβιομθχανικϊν Επιμελθτθρίων Αλβανίασ), τθν Ιταλία
(Επαρχία τθσ Potenza, Ρανεπιςτιμιο Basilicata, Γενικι Συνομοςπονδία Γεωργίασ), τθ Σερβία (Επιμελθτιριο
Σερβίασ) και τθ Σλοβενία (Ινςτιτοφτο για Ολοκλθρωμζνεσ Λφςεισ Ανάπτυξθσ – E-zavod).
Τα οφζλθ για το Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τθ ςυμμετοχι ςτο ζργο, είναι
να δθμιουργθκεί ζνασ αποτελεςματικόσ μθχανιςμόσ ςυνεργαςίασ - να δοκεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ζνα
οριςμζνο επίπεδο αυτονομίασ και ορατότθτασ ςτο πλαίςιο του ζργου προκειμζνου να καλλιεργθκεί το
δθμιουργικό τουσ δυναμικό. Ρροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα των
γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ, ανάπτυξθ καινοτόμων διακρατικϊν δικτφων επιχειριςεων, ανάπτυξθ
κοινοφ πλαιςίου για τθ δθμιουργία κοινοφ ομίλου επιχειριςεων και καινοτομίασ, αφξθςθ τθσ
επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ και παροχι υπθρεςιϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ.
Συγκεκριμζνα, οι υπθρεςίεσ εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθσ, αφοροφν (ανά πακζτο εργαςίασ):


Ρακζτο Εργαςίασ 1 (Διαχείριςθ Ζργου)
o





Ρακζτο Εργαςίασ 2 (Ανάπτυξθ ενόσ αγρο-διατροφικοφ δικτφου)
o

Διοργάνωςθ διακρατικοφ εργαςτθρίου δικτφωςθσ (Organization of a transnational
networking workshop)

o

Ραραγωγι Οδθγοφ Βζλτιςτων Ρρακτικϊν (Production of best practice guide.)

Ρακζτο Εργαςίασ 3 (Ανάπτυξθ καινοτόμων εργαλείων και υπθρεςιϊν για τθν διεκνοποίθςθ των
ΜΜΕ)
o



Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Ζργου (Project Management)

Συλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων (Collection of primary and secondary
data)

Ρακζτο Εργαςίασ 4 (Επικοινωνία)
o

Επιςτθμονικι υποςτιριξθ των εκδθλϊςεων κεφαλαιοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ
(Scientific support of the programme Capitalisation events)

o

Ραραγωγι Φυλλαδίων (Production of leaflets)
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o

Ραραγωγι Μπροςοφρων (Production of brochures)

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 52.395,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 42.254,03 ΦΡΑ : 10.140,97).
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ καλφπτει το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ με τον
ανάδοχο μζχρι τθν 31 Ιανουαρίου 2020 ι τθ λιξθ ολιγόμθνθσ παράταςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ςτθν
περίπτωςθ που ηθτθκεί από τουσ εταίρουσ και εγκρικεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg V-B "Αδριατικι - Ιόνιο 2014-2020" (Interreg ADRION 20142020)
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει ποιότθτασ - τιμισ

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 τισ διατάξεισ του άρκρου 22 (Τροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016) του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Αϋ/6122016) «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον
ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ».
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 -το ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 -το ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Αϋ) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

1

Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 το ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Αϋ/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».

τθσ

Αυτοδιοίκθςθσ

και

τθσ

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.»
 τθν με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β' 3400) "φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ & διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων "
 το ν. 3863/2010, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
 τθν με αρικμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΘ-ΔΤΘ) ερμθνευτικι εγκφκλιο του Ρ.Δ.
80/05-08-2016.
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω
 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει
 του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και Εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171) «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ»
 τθν από 08/06/2018 απόφαςθ ανάλθψθσ των αρμοδίων οργάνων του Δικτφου Νθςιωτικϊν
Επιμελθτθρίων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με το παρόν ζργο, τθν διενζργεια του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ και των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
 Κακϊσ και:
 Το Ρρόγραμμα Interreg ADRION 2014-2020,
 Το εγκεκριμζνο, από τθν Διαχειριςτικι Αρχι του προγράμματοσ, ζντυπο υποβολισ τθσ πράξθσ
(application form).
 Τθν εταιρικι ςυμφωνία (partnership agreement) μεταξφ του ςυνόλου των εταίρων του ζργου.
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 Tθ Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου “Development of an innovative
network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area”
και κωδικό MIS 613, που ςυγχρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα INTERREG ADRION 2014-2020, με
ακρωνφμιο INNOVAGRO

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14/03/2019 και ϊρα 11.00
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο
και ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ.

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.insuleur.eu, ςτισ 01/03/2019 και ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.uhc.gr .

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:






θ προκιρυξθ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία
τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ. 10:00 ζωσ 14:00
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα
ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ
ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των
Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ
για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
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2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.2.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
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προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(δ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(ε) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.2.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
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2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι να
παρζχουν υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ. Ειδικότερα απαιτείται:
α) να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, εφόςον πρόκειται για οικονομικοφσ φορείσ που εκ του
νόμου ζχουν αυτι τθν υποχρζωςθ.
β) θ δραςτθριότθτά τουσ να είναι ςυναφισ με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν
2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τθν
τελευταία τριετία (2017, 2016, 2015) μεγαλφτερο από 100.000,00€.
2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
α) Να διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε υλοποίθςθ παρόμοιων υπθρεςιϊν ςχετικϊν ζργων.
Ειδικότερα, επί ποινι αποκλειςμοφ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει, τθν περίοδο
2008-2018, ςε τρία (3) ζργα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ.
β) Να διακζςουν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ το παρακάτω εξειδικευμζνο προςωπικό που κα περιλθφκεί
αντίςτοιχα και ςτθν «Ομάδα Ζργου»:
(i) Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου, ο οποίοσ να είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου και με δεκαπενταετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςε ζργα με ςυναφζσ κεματικό, τεχνικό και επιςτθμονικό αντικείμενο (ηθτοφμενα
ςθμείο α τθσ παροφςασ). Επιπλζον, οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ τελευταίασ δεκαετίασ του Υπευκφνου Ζργου
κα πρζπει να αφοροφν ςτθ διαχείριςθ/εκτζλεςθ ζργων ςυναφοφσ αντικειμζνου αντίςτοιχθσ κλίμακασ
(ηθτοφμενα ςθμείο α τθσ παροφςασ).
(ii) Ζναν (1) Επιςτθμονικό Υπεφκυνο Ζργου, ο οποίοσ να είναι κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν
και με δεκαετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε ζργα με ςυναφζσ κεματικό, τεχνικό και επιςτθμονικό αντικείμενο
(ηθτοφμενα ςθμείο α τθσ παροφςασ). Επιπλζον, οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ τελευταίασ πενταετίασ του
Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου Ζργου κα πρζπει να αφοροφν ςτθ διαχείριςθ/εκτζλεςθ ζργων ςυναφοφσ
αντικειμζνου αντίςτοιχθσ κλίμακασ (ηθτοφμενα ςθμείο α τθσ παροφςασ).
(iii) Ζναν (1) Ειδικό Εμπειρογνϊμονα, ο οποίοσ να είναι κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν και με
εικοςαετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε ζργα με ςυναφζσ κεματικό, τεχνικό και επιςτθμονικό αντικείμενο
(ηθτοφμενα ςθμείο α τθσ παροφςασ). Ο Ειδικόσ Εμπειρογνϊμονασ κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ι να
ςυμμετζχει ςε 1 ζργο αγροδιατροφικοφ τομζα και ςε 1 ζργο με εφαρμογι Living Lab. Επιπλζον, οι κφριεσ
δραςτθριότθτεσ τελευταίασ δεκαετίασ του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου Ζργου κα πρζπει να αφοροφν ςτθ
διαχείριςθ/εκτζλεςθ ζργων ςυναφοφσ αντικειμζνου αντίςτοιχθσ κλίμακασ (ηθτοφμενα ςθμείο α τθσ
παροφςασ).
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων/κοινοπραξίασ, θ απαίτθςθ για γνϊςθ και εμπειρία ςτο αντικείμενο των
υπθρεςιϊν που αναφζρονται ανωτζρω, κα πρζπει να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ
προςϊπων/κοινοπραξίασ.
2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά2:
2

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα χωρίσ κεϊρθςθ
γνθςίου υπογραφισ, ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74
του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ γενικοφσ ετιςιουσ κφκλουσ εργαςιϊν των ετϊν 2015, 2016 και
2017. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν εκπλιρωςθ των εν λόγω απαιτιςεων.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, θ οποία
εκτιμάται βάςει των κάτωκι επιμζρουσ κριτθρίων:
Κριτιριο

Περιγραφι

υντελεςτισ
Βαρφτθτασ

Κ1

Κατανόθςθ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ

30%

Κ2

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ

30%

Κ3

Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ

10%

Κ4

Οργάνωςθ, Διοίκθςθ, Ρλθρότθτα Ομάδασ Ζργου

30%

Στο πλαίςιο του κριτθρίου Κ1, το οποίο λαμβάνει από 100 ζωσ 120 βακμοφσ, κα αξιολογθκεί θ κατανόθςθ,
από τθν πλευρά του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, τoυ ςκοποφ και των ςτόχων του ζργου, κακϊσ και
των ειδικϊν απαιτιςεων των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα I και ςτο Ραράρτθμα IV τθσ
παροφςασ ο υποψιφιοσ καλείται να περιγράψει αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά του ςυνόλου των
υπθρεςιϊν που κα παράςχει και των παραδοτζων που κα δθμιουργιςει, κακϊσ και τα διαδοχικά βιματα
/ ςτάδια υλοποίθςθσ που κα ακολουκιςει. Επαρκισ καταγραφι των προσ παροχι υπθρεςιϊν και
παραδοτζων και ικανοποιθτικό επίπεδο κατανόθςθσ των απαιτιςεων των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν
αντιςτοιχοφν ςε βακμό 100. Θ ςε βάκοσ κατανόθςθ του ςκοποφ του ζργου και των ειδικϊν απαιτιςεων
των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, θ ςαφινεια και αναλυτικι παρουςίαςθ των προσ παροχι υπθρεςιϊν –
παραδοτζων κα λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ.
Στο πλαίςιο των Κριτθρίων Κ3 και Κ4, τα οποία λαμβάνουν από 100 ζωσ 120 βακμοφσ, κα αξιολογθκοφν θ
μεκοδολογία παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, αντίςτοιχα. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ, καλείται να περιγράψει τθ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, εκτζλεςθσ
των υπθρεςιϊν και παραδοτζων που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ϊςτε να
αξιολογθκοφν θ επάρκεια και θ αποτελεςματικότθτά τθσ. Επιπλζον, απαιτείται να περιγράψει λεπτομερϊσ
τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και
παραδοτζων. Καίριο ςθμείο για τθν αξιολόγθςθ, που αντιςτοιχεί ςε βακμολογία 100, είναι θ επαρκισ
ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλόλθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ
υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ, κακϊσ και θ παρουςίαςθ
ενόσ επαρκοφσ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ ζγκαιρθσ κατάκεςθσ των παραδοτζων.
Στο πλαίςιο του κριτθρίου Κ4, το οποίο λαμβάνει από 100 ζωσ 120 βακμοφσ, κα αξιολογθκεί θ οργάνωςθ
και ο τρόποσ διοίκθςθσ τθσ ομάδασ παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, κα αξιολογθκεί θ
πρόταςθ του προςφζροντοσ για το ςφςτθμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ ομάδασ παροχισ τθσ
υπθρεςίασ, με περιγραφι του ρόλου του κάκε μζλουσ τθσ. Σε κρινόμενο ωσ επαρκζσ μοντζλο οργάνωςθσ
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και διοίκθςθσ τθσ ομάδασ παροχισ υπθρεςιϊν που κα διαςφαλίηει ικανοποιθτικό επίπεδο επικοινωνίασ
κα αντιςτοιχεί βακμολογία 100, με τθν προχπόκεςθ τθσ παραγράφου 2.2.5 (τετραμελισ ομάδα
αποτελοφμενθ από τα ηθτοφμενα ςτελζχθ). Θ αρτιότθτα του προτεινόμενου ςυςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό
με τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςι του από τουσ προτεινόμενουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα
λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ.
2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Θ βακμολόγθςθ και θ κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 86 του ν. 4412/2016.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
Tj = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ κατάταξθ των Ρροςφορϊν κα γίνει με βάςθ τθν τελικι βακμολόγθςθ τθσ κάκε μίασ που κα προκφψει
από τον τφπο:
Bj= 80Tj/Tmax + 20 Kmin/Kj
Ππου:
Bj = ςυνολικι βακμολογία τθσ Ρροςφοράσ j
Τj = Θ ςυνολικι βακμολογία των τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ j
Tmax = Θ μζγιςτθ ςυνολικι βακμολογία των τεχνικϊν Κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφορϊν Kj = Θ
ςυνολικι τιμι τθσ Ρροςφοράσ j (χωρίσ τον ΦΡΑ) Kmin = Θ μικρότερθ ςυνολικι τιμι των Ρροςφορϊν
(χωρίσ τον ΦΡΑ)

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα .Ι... τθσ Διακιρυξθσ,
για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά είδοσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5,
α) Με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
β) Με ταχυδρομικι αποςτολι τουσ μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι courier ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5
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τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

ΠΡΟΦΟΡΑ
Προσ: Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Πρόχειροσ υνοπτικόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν
εξωτερικισ εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υλοποίθςθ των Πακζτων Εργαςίασ 1,2,3,4 για το εγκεκριμζνο
ζργο “ Ανάπτυξθ ενόσ καινοτόμου δικτφου για τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων
ειδϊν διατροφισ του πρωτογενι τομζα ςτθν περιοχι Αδριατικισ – Ιονίου - INNOVAGRO” (Development
of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian
Area - INNOVAGRO), που ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ
Interreg V-B "Αδριατικι - Ιόνιο 2014-2020" (INTERREG – ADRION 2014-2020),
Καταλθκτικι Ημερομθνία υποβολισ Προςφορϊν: 14/03/2019 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:00 μ.μ.
τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα: (ςυμπλθρϊνεται Ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο
και Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Τ.
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
a) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι
Ρροςφορά»,
b) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο
οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο.
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Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ). Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων
που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα,
Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει :
α) Αναλυτικι περιγραφι των προσ παροχι υπθρεςιϊν / παραδοτζων, τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ
υλοποίθςθσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παραδοτζων
κακϊσ και τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ ομάδασ ζργου, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ παροφςθσ
(Ραράρτθμα IΙΙ).
β) Βιογραφικά των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα
υπογεγραμμζνο.
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
Στθν προςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν ςυμπίπτουν οι τιμζσ που προςφζρονται ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται
και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ παροφςα διακιρυξθ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μπορεί
να απορρίψει προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Τρόποσ υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4.
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
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κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ςφμφωνα με το
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:




Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά».
Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»,
Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςωρινοφ αναδόχου, ςτθ
φάςθ τθσ κατακφρωςθσ.

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
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Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 2.2.6 αυτισ.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ αποκλείεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον γίνει κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2..
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλ εται μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ .

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 133 του ν.
4412/2016, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. 5.1.1.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά, μετά τθν οριςτικι παραλαβι
των ςχετικϊν παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ιδίωσ βαρφνουν με κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) και κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%.
Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ ςτον τφπο.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ
από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ
ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
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Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), να υποβάλει προςφυγι για
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ,
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ
οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα
τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ καλφπτει το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ με τον
ανάδοχο μζχρι τθ 31 Ιανουαρίου 2020 ι τθ λιξθ ολιγόμθνθσ παράταςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ςτθν
περίπτωςθ που ηθτθκεί από τουσ εταίρουσ και εγκρικεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ
INTERREG ADRION 2014-2020
Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται ενδιάμεςεσ
προκεςμίεσ με τθν υπογραφι τθ ςφμβαςθσ
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου3. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ4 Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παρακολοφκθςθσ και
παραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο
ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.

3

4

Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου «INNOVAGRO» είναι θ ανάπτυξθ διαπεριφερειακοφ ςυςτιματοσ για τθν
ενίςχυςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ερευνθτικϊν κζντρων και πανεπιςτθμίων, επιχειριςεων του τομζα
των γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ κακϊσ και των υπόλοιπων κεςμικϊν οργάνων που αςχολοφνται με
τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ζργο χϊρεσ, ζτςι
ϊςτε να παρζχονται ςτισ ΜΜΕ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ μάρκετινγκ και διαχείριςθσ, προκειμζνου να αυξθκεί
θ εξωςτρζφεια και θ εςωτερίκευςι (internalisation) τουσ.
Αυτόσ ο κφριοσ ςτόχοσ αναλφεται περαιτζρω ςτουσ ακόλουκουσ επιμζρουσ ςτόχουσ:
1. Ανάπτυξθ καινοτόμων μθχανιςμϊν και εργαλείων που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ
μεταξφ των ΜΜΕ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να
δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό
2. Ανάπτυξθ καινοτόμου διακρατικισ επιχειρθματικισ δικτφωςθσ
3. Ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ γνϊςθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ
γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ
4. Ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν που προωκοφν τθν καινοτομία και τθν εξωςτρζφεια των μικρομεςαίων
γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ
5. Δθμιουργία δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ των επαγγελματικϊν ενϊςεων του τομζα των γεωργικϊν
ειδϊν διατροφισ και του τουριςμοφ, των ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και των δθμόςιων αρχϊν
6. Διαςφνδεςθ αγροτϊν και γεωργικϊν επιχειριςεων και αγροτουριςτικϊν επιχειριςεων, ωσ μια
διακρατικι κάκετα αλυςίδα αλυςίδων
7. Δθμιουργία ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι φιλικϊν προσ το περιβάλλον γεωργικϊν
πρακτικϊν.
Οι προαναφερκζντεσ ςτόχοι ςυμφωνοφν πλιρωσ με τον Ειδικό Στόχο 1.1 "Υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ
περιφερειακοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ για τθν περιοχι Αδριατικισ-Ιονίου", του προγράμματοσ "ADRION
2014-2020" ςχετικά με τθν "ζξυπνθ" ανάπτυξθ, θ οποία δίνει ιδιαίτερθ προςοχι τθν προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ ςε οριςμζνουσ τομείσ κοινϊν ςυμφερόντων (π.χ. αγροτοβιομθχανία και τουριςμόσ), ορίηοντασ
ςθμαντικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ. Θα προςπακιςει να υποςτθρίξει εταιρικζσ
ςχζςεισ προκειμζνου να ενιςχυκοφν οι ομάδεσ, τα δίκτυα, οι οικονομικοί τομείσ, οι αλυςίδεσ αξίασ και να
αυξθκεί θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν ςτα κράτθ εταίρουσ.
Δεδομζνων των ςτόχων που επιδιϊκει να επιτφχει το ζργο και προκειμζνου να βοθκθκοφν οι ΜΜΕ να
καινοτομοφν και να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, θ εταιρικι ςχζςθ (εταίροι του ζργου) κα
ςυνεργαςτεί ςτενά για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ
διαδικαςίεσ οικοδόμθςθσ ςυνεργιϊν και ςτθ δθμιουργία ςυνδζςμων μεταξφ των κεςμικϊν οργάνων, των
δθμόςιων αρχϊν και των μικρομεςαίων επιχειριςεων τροφίμων. Θα αναπτυχκοφν καινοτόμεσ υπθρεςίεσ,
μζςω του Διαδικτφου, κα παρζχονται ςτρατθγικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςτοχευμζνεσ αγορζσ, τα
κανονιςτικά και νομοκετικά κζματα ςχετικά με τθν πρόςβαςθ των ίδιων αγορϊν και ςτρατθγικζσ δράςεισ
μάρκετινγκ. Θ διαδικαςία "δικτφωςθσ των ΜΜΕ" κα υλοποιθκεί τελικά ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυναντιςεισ και
εργαςτιρια μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, όπου οι επιχειριςεισ κα ζχουν τθν ευκαιρία να δθμιουργιςουν
νζεσ εμπορικζσ και επιχειρθματικζσ ςχζςεισ. Μζςω των παρεμβάςεων του προγράμματοσ τα
αποτελζςματα κα επιτευχκοφν ςυμβάλλοντασ:
•

βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ΜΜΕ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ πρόςβαςθσ ςτθ διεκνι
αγορά, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν των ΜΜΕ (που προζρχεται από τθ
μεταφορά επιτυχθμζνων εμπειριϊν μζςω του Δικτφου Διακρατικισ Συνεργαςίασ ςτον τομζα των
γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ και τουριςμοφ που δθμιουργικθκε από το πρόγραμμα)
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•
•
•
•

•

•
•
•

μείωςθ του κόςτουσ ςυναλλαγϊν.
δθμιουργία νζων εμπορικϊν επαφϊν και ςχζςεων (μζςω επιχειρθματικϊν αποςτολϊν).
αφξθςθ του ποςοςτοφ των ΜΜΕ που εμπλζκονται ςτισ διαδικαςίεσ διεκνοποίθςθσ και καινοτομίασ
ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ ςτουσ
ςτοχευόμενουσ τομείσ, εξαςφαλίηοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των αναγκϊν τθσ Ε & Α και των
ΜΜΕ
δθμιουργία βάςθσ για νζεσ ςτρατθγικζσ / πολιτικζσ από τισ τοπικζσ / περιφερειακζσ αρχζσ, με
ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ των ΜΜΕ ςτον τομζα των γεωργικϊν προϊόντων
διατροφισ
εμπλοκι υπευκφνων για τθ χάραξθ πολιτικισ και ενδιαφερομζνων με αυξθμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ
και τθν ενίςχυςθ των ςχετικϊν γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων τουσ,
αφξθςθ τθσ εφαρμογισ φιλικϊν προσ το περιβάλλον γεωργικϊν πρακτικϊν,
ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ του τομζα των γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ (παραγωγισ) και
του τουριςμοφ (κατανάλωςθ).

Το ζργο επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία μόνιμου δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ ιδρυμάτων Ε & Α και των
πραγματικϊν αναγκϊν των τοπικϊν ΜΜΕ. Ο ςτόχοσ αυτόσ κα επιτευχκεί με τθν ανάπτυξθ ενόσ Δικτφου
Διακρατικισ Συνεργαςίασ ςτον τομζα των γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ και του τουριςμοφ, όπου κα
ςυμμετζχουν όλοι οι εταίροι του ζργου και κα ςυνεχίςουν να ςυνεργάηονται για τθν υλοποίθςθ
μελλοντικϊν δραςτθριοτιτων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ αμζςωσ μετά το τζλοσ του ζργου. Κατά τθ
διάρκεια του ζργου προβλζπεται θ παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ για τθν αξιολόγθςθ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν πρωτοβουλία για τθ ςτιριξθ
των ΜΜΕ.
Μζςω τθσ δράςθσ κεφαλαιοποίθςθσ κα προετοιμαςτεί και κα υπογραφεί ςυμφωνία μεταξφ των εταίρων
του ζργου ςχετικά με τθ βιϊςιμθ ςυνζχιςθ των υλοποιοφμενων δράςεων και των αποτελεςμάτων του
ζργου. Επίςθσ, όλεσ οι μελζτεσ του ζργου (οδθγοί βζλτιςτων πρακτικϊν, αναφορά αναλφςεων SWOT,
εγχειρίδια εργαςτθρίων) μαηί με τα εργαςτιρια μεταφοράσ γνϊςθσ, κα αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ
γνϊςεων, ικανοτιτων, περαιτζρω πρωτοβουλιϊν μάρκετινγκ και διεκνοποίθςθσ. Πλα τα παραδοτζα του
ζργου, όςον αφορά ςτθν καινοτομία ςτο περιεχόμενο και ςτθ διαδικαςία, κα παραμείνουν δθμοςιευμζνα
ςτον δικτυακό τόπο του ζργου. Το ζργο διαςφαλίηει επίςθσ τθ κεςμικι βιωςιμότθτα, κακϊσ θ εταιρικι
ςχζςθ αποτελείται από δθμόςιουσ φορείσ που ανικουν κυρίωσ ςτο ςφςτθμα εμπορικϊν επιμελθτθρίων.
Ωσ εκ τοφτου, τα αποτελζςματα του ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ εταιρειϊν και
ιδιαίτερα ΜΜΕ που χρειάηονται ιςχυρι υποςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ ςτθν περιοχι του
Ρρογράμματοσ.
Πλοι οι εταίροι κα είναι ιδιοκτιτεσ των αποτελεςμάτων και των εκροϊν του ζργου και το Ρολυτεχνείο
Κριτθσ κα υποςτθρίξει τεχνικά και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου του Εικονικοφ Διακρατικοφ
Επιχειρθματικοφ και Επιχειρθματικοφ Κζντρου (VIBIEC) που εξαςφαλίηει τθ βιωςιμότθτα μιασ εκ των
βαςικϊν ζργων .
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτθν ςυμμετοχι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ εταίρου 4 ςτα
Ρακζτα Εργαςία ςφμφωνα με το Application Form τα οποία περιλαμβάνουν και εντάςςονται ςτα
ακολοφκωσ περιγραφόμενα.
Πακζτο Εργαςίασ 1 (Διαχείριςθ Ζργου)
Θ διαχείριςθ και ο ςυντονιςμόσ του ζργου πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τθν αρχι του "Lead Partner".
Εξαςφαλίηει μια αποτελεςματικι τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου και τθν ανάπτυξθ ενόσ
αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και ςυντονιςμοφ.

Δραςτθριότθτεσ Μ.1 Διαχείριςθ ζργου
- Ο ανάδοχοσ κα ζχει κακθμερινι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι για τθν πρόοδο του ζργου.
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- Θα ςυμβουλεφει και κατευκφνει το προςωπικό τθσ ανακζτουςασ αρχισ όποτε του ηθτθκεί για τθν
πρόοδο υλοποίθςθσ των όλων των υποζργων.
- Θα ελζγχει τισ όλεσ δαπάνεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου και κα τισ
αναρτά ςτο θλεκτρονικι πλατφόρμα EMS του προγράμματοσ Interreg Adrion.
- Θα προετοιμάςει και κα ςυντάξει ςτθν αγγλικι γλϊςςα, μία αναφορά ανά περίοδο, μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου, για τθν πρόοδο υλοποίθςθσ όλων των δράςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι αναφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν:
Α) παρουςίαςθ τθσ προόδου όλων των δραςτθριοτιτων και τθσ εκπόνθςθσ όλων των παραδοτζων (κα
πρζπει να γίνεται ςαφισ διάκριςθ των δραςτθριοτιτων που είναι ςε εξζλιξθ, αυτϊν που ζχουν
ολοκλθρωκεί και αυτϊν που δεν ζχουν ακόμθ ξεκινιςει), καταγραφι των ςυναντιςεων που
πραγματοποιικθκαν με ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/ και άλλων εμπλεκομζνων φορζων,
Β) επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν για τθν περίοδο μζχρι τθν υποβολι τθσ επόμενθσ Ζκκεςθσ
προόδου,
Γ) παρουςίαςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των ενεργειϊν που αποφαςίςτθκε να πραγματοποιθκοφν για τθν
επίλυςθ παλαιότερων προβλθμάτων,
- Θα προετοιμάςει και κα ςυντάξει ςτθν αγγλικι γλϊςςα, μία αναφορά ανά περίοδο, μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου, για τθν οικονομικι πρόοδο υλοποίθςθσ όλων των δράςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Οι αναφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν:
Πλα τα οικονομικά ςτοιχεία των δαπανϊν και των εξοφλιςεϊν τουσ που ζχει πραγματοποιιςει θ
ανακζτουςα αρχι κακϊσ και όλα τα οικονομικά ςτοιχεία των επιχορθγιςεων που λαμβάνει από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Ελλθνικό Κράτοσ.

Δραςτθριότθτα Μ.2 Συναντιςεισ ζργου
Τα ςτελζχθ του αναδόχου προετοιμάηουν τα ςτελζχθ του Δικτφου Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων για τθ
ςυμμετοχισ τουσ ςτισ Επιτροπζσ Κακοδιγθςθσ, παρζχοντάσ τουσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που
αφοροφν ςτο ζργο τόςο ςε διαχειριςτικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο υλοποίθςθσ.
Πακζτο Εργαςίασ 2 (Ανάπτυξθ ενόσ αγρο-διατροφικοφ δικτφου)
Το Ρακζτο Εργαςίασ 2 αποτελεί μζροσ του βαςικοφ ςχεδίου και περιγράφει τι ςκοπεφει να υλοποιιςει θ
εταιρικι ςχζςθ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι προβλεπόμενοι ςτόχοι και ςτόχοι. Το Ρακζτο Εργαςίασ 2
κα ςυντονιςτεί από τον Επικεφαλισ Εταίρο, με τθ ςυμβολι όλων των εταίρων του ζργου. Στθν αρχι του
ζργου και μετά τθ διοργάνωςθ τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Διευκφνουςασ Επιτροπισ όπου κα
παρουςιαςτεί από τον Επικεφαλισ Εταίρο το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςίασ, κα γίνει ςυγκριτικι
ανάλυςθ των κοινϊν δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων, των ευκαιριϊν και των κινδφνων για τθν προϊκθςθ
τθσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ, τθσ καινοτομίασ και τθσ ανάπτυξθσ των ΜΜΕ των ςυμμετεχουςϊν
χωρϊν. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζκκεςθσ κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διοργάνωςθ κεματικϊν
εργαςτθρίων μεταξφ εταίρων, ΜΜΕ γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ και εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων,
με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των δεξιοτιτων και των προςόντων των εμπλεκόμενων ατόμων.
Μεταξφ των εταίρων του ζργου κα δθμιουργθκεί ζνα πλαίςιο για τθ δθμιουργία κοινϊν ομάδων
επιχειριςεων και καινοτομίασ και κάκετα ολοκλθρωμζνων αλυςίδων ςε παραδοςιακά και καινοτόμα
προϊόντα και υπθρεςίεσ γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ και κα αναπτυχκεί ζνα δίκτυο διακρατικισ
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ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ αγροτικισ και τουριςτικισ βιομθχανίασ. Στο ίδιο πλαίςιο, κα αναπτυχκεί ζνασ
"οδθγόσ βζλτιςτων πρακτικϊν" και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν καινοτόμο παραγωγι γεωργικϊν
προϊόντων διατροφισ και τθν προϊκθςι τουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Οι εταίροι κα ςυμμετάςχουν ςε
φόρουμ / εκδθλϊςεισ που κα οργανωκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου, δίνοντασ προςτικζμενθ αξία,
ανακαλφπτοντασ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ τουσ και προχωρϊντασ με νζεσ επιχειριςεισ
και τεχνολογικζσ ςυνεργαςίεσ.
Επίςθσ, κα ιταν μια καλι ευκαιρία για τθ μεταφορά των αποτελεςμάτων του κακιερωμζνου δικτφου ςε
άλλεσ περιοχζσ. Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα ενδυναμωκοφν με τθ διοργάνωςθ του εργαςτθρίου
κεφαλαιοποίθςθσ όπου οι εταίροι κα υπογράψουν ςυμφωνία για τθ ςυνζχιςθ του ζργου και για τθν
επζκταςθ των αποτελεςμάτων και των αποτελεςμάτων του ζργου, ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ ΑδριατικισΙονίου που περιλαμβάνουν περιςςότερεσ οντότθτεσ και ομάδεσ.
Ραραδοτζο T.1.1.2
Οδθγόσ βζλτιςτων πρακτικϊν. Το παραδοτζο αφορά τθν ανάπτυξθ από το Δίκτυο Νθςιωτικϊν
Επιμελθτθρίων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενόσ εγχειριδίου με κατευκυντιριεσ γραμμζσ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ
(με τθ χριςθ κοινισ μεκοδολογίασ) ςχετικά με τθν καινοτόμο παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ
και τθν προϊκθςι τουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ.








Ο ανάδοχοσ κα ςχεδιάςει και κα παραδϊςει ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ εταίρουσ ζνα πρότυπο
για ςυμπλιρωςθ το οποίο κα αφορά ςτισ καλζσ πρακτικζσ.
Οι εμπλεκόμενοι εταίροι κα ςτείλουν ςτον ανάδοχο το ςυμπλθρωμζνο πρότυπο για δφο καλζσ
πρακτικζσ
Ο εταίροσ P4 με τθ ςυμβολι του LP κα διαλζξουν τισ καλφτερεσ 10 από τισ ςυγκεντρωμζνεσ καλζσ
πρακτικζσ.
Ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει και κα ςτείλει ςτουσ εμπλεκόμενουσ εταίρουσ τισ προδιαγραφζσ και
τον πίνακα περιεχομζνων του οδθγοφ καλϊν πρακτικϊν, και μετά από τθν απόκριςθ των εταίρων
κα τα οριςτικοποιιςει .
Ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει το περιεχόμενο του οδθγοφ με βάςθ: α) τα ςυμπλθρωμζνα πρότυπα του
οδθγοφ από τουσ εμπλεκόμενουσ εταίρουσ και β) από τα αποτελζςματα του πρϊτου Networking
Workshop.
Ο ανάδοχοσ κα ςχεδιάςει γραφιςτικά τον οδθγό και κα ςτείλει το προςχζδιο ςτουσ εταίρουσ για
ζγκριςθ.
Ο ανάδοχοσ τα οριςτικοποιιςει το παραδοτζο, κα το ςτείλει θλεκτρονικά ςτουσ εταίρουσ και κα
εκτυπϊςει 1.500 αντίγραφα.
Πακζτο Εργαςίασ 2 (Δικτφωςθ)

Θ δραςτθριότθτα αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ πλαιςίου για τθ δθμιουργία clusters επιχειριςεων
και καινοτομίασ και κάκετα ολοκλθρωμζνων αλυςίδων ςε παραδοςιακά και καινοτόμα προϊόντα και
υπθρεςίεσ γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ και ςτθν ανάπτυξθ δικτφου διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ ςτον
τομζα των γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ και του τουριςμοφ. Θα διοργανωκοφν επτά (7) Διακρατικά
εργαςτιρια δικτφωςθσ ςε κζματα όπωσ: καινοτόμεσ υπθρεςίεσ μάρκετινγκ και διαχείριςθσ, ενςωμάτωςθ
νζων τεχνολογιϊν ςτισ φάςεισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (παραγωγι, ςυςκευαςία, μάρκετινγκ, φιλικζσ
προσ το περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ, labeling, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, αςφάλεια των τροφίμων,
διαχείριςθ αποβλιτων, διακζςιμα χρθματοδοτικά μζςα για τισ ΜΜΕ κ.λπ.). Τα κζματα κα
οριςτικοποιθκοφν ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του προθγοφμενου παραδοτζου (ανάλυςθ SWOT).
Επίςθσ, οι φορείσ ςυνεργαςίασ κα οργανϊςουν ι κα ςυμμετάςχουν ςε 6 ειδικζσ εκδθλϊςεισ
εξωςτρζφειασ (π.χ. εκκζςεισ / φόρουμ / B2B και B2C) ςχετικά με τθν καινοτόμο επιχειρθματικότθτα (ςτθν
Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθν Αλβανία και τθ Σερβία).
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Παραδοτζο Σ.1.2.1
Οργάνωςθ εργαςτθρίων δικτφωςθσ. Ο ανάδοχοσ κα διοργανϊςει ζνα (1) διακρατικό εργαςτιριο
δικτφωςθσ. Στο πλαίςιο του παραδοτζου κα πρζπει να παραχκοφν φυλλάδια τα οποία κα παρζχονται ςτισ
ομάδεσ ςτόχουσ και κα περιλαμβάνουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ υπό τθ μορφι εγχειριδίου ςχετικά με τα
κζματα των εργαςτθρίων.
Ρακζτο εργαςίασ 3 (Ενζργειεσ κεφαλαιοποίθςθσ)
Πλεσ οι ενζργειεσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του ζργου κα ενδυναμωκοφν με τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου
κεφαλαιοποίθςθσ και τθν οργάνωςθ ενόσ εργαςτθρίου κεφαλαιοποίθςθσ και διερεφνθςθσ τθσ πικανισ
επίδραςθσ του ζργου (και τθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ) ςτα εργαλεία διαμόρφωςθσ πολιτικισ και
εδαφικισ διακυβζρνθςθσ. Θ εκδιλωςθ κα διοργανωκεί από τον Εταίρου P2 - Ρεριφζρεια Κριτθσ και από
τον επικεφαλισ εταίρο και τουσ εταίρουσ: P4 (Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων), P5, P7, P8, P9, P10, και
κα ςυμμετάςχουν όλοι οι εταίροι. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ κα είναι θ ςυμφωνία μεταξφ
των εταίρων του ζργου για τθ ςυνζχιςθ του ζργου και θ επζκταςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςε
διαφορετικά εδάφθ που περιλαμβάνουν περιςςότερεσ οντότθτεσ και ομάδεσ. Αυτι θ ςυμφωνία κα
υπογραφεί από όλουσ τουσ εταίρουσ.
Ραραδοτζο T.1.3.1 Σχζδιο Κεφαλαιοποίθςθσ. Ο Επικεφαλισ Εταίροσ με τθ ςυμβολι των εταίρων P4
(Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων), P5, P7, P8, P9, P10, κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκπόνθςθ αυτοφ του
ςχεδίου κεφαλαιοποίθςθσ, παρζχοντασ λεπτομερϊσ πλθροφορίεσ για ζνα πρόγραμμα εργαςίασ με
δράςεισ, χρονοδιάγραμμα και τουσ ςχετικοφσ πόρουσ.
Πακζτο Εργαςίασ 3 (Ανάπτυξθ καινοτόμων εργαλείων και υπθρεςιϊν για τθν διεκνοποίθςθ των ΜΜΕ
Το Ρακζτο Εργαςίασ 3 (WP3) είναι θ κφρια δράςθ του ςχεδίου και περιγράφει τι ςκοπεφει να εφαρμόςει θ
εταιρικι ςχζςθ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι προβλεπόμενοι ςτόχοι. Το WP3 κα ςυντονιςτεί από το
Ρολυτεχνείο Κριτθσ με τθ ςυνειςφορά των περιςςότερων εταίρων. Οι εταίροι κα ςυμμετζχουν ςτθ
ςυλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ τθσ
"θλεκτρονικισ πλατφόρμασ". Το Εικονικό Κζντρο Διακρατικισ Καινοτομίασ Επιχειριςεων και
Επιχειρθματικότθτασ (VIBIEC) κα προςφζρει υποςτιριξθ μζςω e-incubators και e-business platform,
ψθφιακά εργαλεία για τθν αυτοαξιολόγθςθ του επιπζδου εξωςτρζφειασ μιασ ΜΜΕ κακϊσ και άλλα
θλεκτρονικά εργαλεία διαβοφλευςθσ ( e-learning, e-libraryκ.λπ.). Αυτι θ θλεκτρονικι πλατφόρμα είναι το
βαςικό προϊόν του ζργου και κα αποτελείται από τισ ακόλουκεσ κφριεσ ενότθτεσ που χαρακτθρίηουν τισ
κφριεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτισ ΜΜΕ:
α) e-incubator (υποςτιριξθ νζων επιχειρθματιϊν μζςω ενόσ ςυνόλου καταλόγων ελζγχου και
μεκοδολογιϊν για τθ λιψθ αποφάςεων για τθ μείωςθ του κινδφνου και του χρόνου μζχρι το χρόνο που το
τελικό προϊόν κα λανςαριςτεί ςτθν αγορά (ςυνεργαςία και αμοιβαίεσ δραςτθριότθτεσ μεταξφ ΜΜΕ,
δικτφωςθ με εκπαιδευτικά ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα) και
β) e-business (ςυνεργαςία και αμοιβαίεσ δραςτθριότθτεσ μεταξφ ΜΜΕ, δικτφωςθ με εκπαιδευτικά
ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα)
γ) e-business tools (εργαλεία αυτοαξιολόγθςθσ για τθν καινοτομία και εξωςτρζφεια, επιχειρθματικά
ςχζδια, εργαλεία θλεκτρονικισ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ).
Δραςτθριότθτα T.2.1 Βάςθ δεδομζνων πλθροφοριϊν. Οι εταίροι P2, P4 (Δίκτυο Νθςιωτικϊν
Επιμελθτθρίων), P5, P6, P7, P8, P9 και P10 κα ςυμμετάςχουν ςτθ ςυλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν
δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανάπτυξθ του
Virtual Transnational Business &
Entrepreneurship Center (VIBiEC). Ο εταίροσ P10 κα είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία "κοινϊν"
προδιαγραφϊν, ζτςι ϊςτε όλο το υλικό που ζχει ςυλλεχκεί να ζχει τθν ίδια δομι για να φορτωκεί ςε αυτι
τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. Οι εταίροι του ζργου P2, P4 (Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ), P5, P6, P7, P8, P9 κα ςυμβάλουν ςτθ ςυλλογι δεδομζνων. Τα πρωτογενι δεδομζνα κα λθφκοφν
με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου και τα δευτερεφοντα δεδομζνα κα αφοροφν τθν
τεκμθρίωςθ ςτον τομζα του τομζα των γεωργικϊν τροφίμων ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ (αρικμόσ και
περιγραφι των ομίλων γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ, πολιτικι των κοινοπραξιϊν ςτθν ΕΕ, ςχετικά δίκτυα
ςυνεργαςίασ κ.λπ.) .
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Παραδοτζο T2.1.1
υλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων. Οι εμπλεκόμενοι εταίροι κα χρθςιμοποιοφν κοινζσ
προδιαγραφζσ για τθ ςυλλογι των ςχετικϊν δεδομζνων. Αυτά τα δεδομζνα κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
ειςαγωγι του παραδοτζου «Εικονικοφ Διακρατικοφ Επιχειρθματικοφ και Επιχειρθματικοφ Κζντρου
(VIBiEC)» και για τισ δράςεισ Δθμοςιότθτασ.
Πακζτο Εργαςίασ 4 (Επικοινωνία)
Το Ρακζτο Εργαςίασ 4 (WP 4) ςυντονίηεται από τον Επικεφαλισ Εταίρο . Οι δραςτθριότθτεσ του Ρακζτου
Εργαςίασ υλοποιοφνται κακ 'όλθ τθ διάρκεια του ζργου και ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ μιασ ςαφοφσ
επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ και ςχεδίου διάδοςθσ, ςχεδιάηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ
επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ INTERREG ADRION. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
καλι διάδοςθ των αποτελεςμάτων, υλοποιοφνται τα ακόλουκα εργαλεία: δικτυακόσ τόποσ, βίντεο,
φυλλάδια, brochures , θλεκτρονικά ενθμερωτικά δελτία, δθμοςιεφςεισ και άλλα διαφθμιςτικά υλικά που
κα διαδοκοφν και κα παρουςιαςτοφν επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ των εταίρων ςε φόρουμ
και εκδθλϊςεισ . Τα αποτελζςματα κα δθμοςιευκοφν ςε άρκρα, ανακοινϊςεισ τφπου και νζα, ςχετικά με
τισ πρωτοβουλίεσ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. Τζλοσ, οι εταίροι κα
οργανϊςουν και κα λάβουν μζροσ ςτισ μζρεσ ενθμζρωςθσ και ςτθν τελικι διάςκεψθ του ζργου. Οι κφριεσ
ςτοχευμζνεσ ομάδεσ του ζργου είναι το ευρφ κοινό, μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ τροφίμων, ομάδεσ ςε
άλλουσ ςυναφείσ τομείσ, τοπικζσ / περιφερειακζσ αρχζσ και κοινότθτεσ, οργανϊςεισ υποςτιριξθσ
επιχειριςεων, τουριςτικζσ επιχειριςεισ, επιςτιμονεσ / ερευνθτζσ ςτουσ τομείσ του τομζα των γεωργικϊν
προϊόντων διατροφισ.
Οι ομάδεσ αυτζσ κα αναλυκοφν περαιτζρω ςτο Σχζδιο Επικοινωνίασ, το οποίο κα προβλζπει επίςθσ:
ςτρατθγικι, ςτόχουσ τθσ δθμοςιότθτασ, δραςτθριότθτεσ ανά εταίρο / περιοχι, αρμοδιότθτεσ,
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, διαδικαςία αξιολόγθςθσ, ςυχνότθτα και μετριςεισ (αποτελεςματικότθτα),
τθ διαδικαςία και τθ ςυχνότθτα ανταλλαγισ εμπειριϊν / αποτελεςμάτων μεταξφ των εταίρων του ζργου.
Θ εκςτρατεία πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ κα κλιμακωκεί ζτςι ϊςτε, να δθμιουργθκεί και να
διατθρθκεί ςταδιακά θ ςυνειδθτοποίθςθ των ςτόχων και των ωφελειϊν του ζργου και να προςελκφςει το
ενδιαφζρον των ςτοχοκετθμζνων ομάδων. Επιπλζον, οι εταίροι του ζργου κα διαδϊςουν τθν εμπειρία
τουσ ςε παρόμοια ιδρφματα (ςε άλλεσ χϊρεσ) και κα τουσ ενκαρρφνουν να υιοκετιςουν τα αποτελζςματα
του ζργου και να ενταχκοφν ςτο ςχετικό δίκτυο. Τζλοσ, ο Επικεφαλισ Εταίροσ και το Δίκτυο Νθςιωτικϊν
Επιμελθτθρίων κα ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ κεφαλαιοποίθςθσ προγράμματοσ.

Δραςτθριότθτα C.2 Προωκθτικό Τλικό
Ζνασ εταίροσ ανά χϊρα κα εμπλακεί ςτθ δθμιουργία και παραγωγι 2 προωκθτικϊν φυλλαδίων για
το ζργο. Σκοπόσ τθσ δθμιουργίασ τουσ είναι θ διάχυςθ των ςκοπϊν του ζργου και θ πλθροφόρθςθ των
ομάδων ςτόχων για τισ παρεμβάςεισ του ζργου. Το υλικό κα παραχκεί ςε 2 φάςεισ του ζργου:
1θ φάςθ – κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ υλοποίθςθσ ϊςτε να γίνει γνωςτό το ζργο ςτα ενδιαφερόμενουσ
φορείσ (παραγωγι φυλλαδίων leaflets)
2θ φάςθ - κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ϊςτε να αυξάνεται ςυνεχόμενα θ ευαιςκθτοποίθςθ
του ευρφ κοινοφ (παραγωγι φυλλαδίων brochureσ).
Παραδοτζο C.2.1
Ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει και κα εκτυπϊςει τα 2.000 φυλλάδια leaflets, 1.000 ςτθν Ελλθνικι και 1.000 ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Σχεδίου Επικοινωνίασ του ζργου.
Παραδοτζο C.2.2
Ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει και κα εκτυπϊςει τα 800 φυλλάδια brochures, 400 ςτθν Ελλθνικι και 400 ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Σχεδίου Επικοινωνίασ του ζργου.
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Δραςτθριότθτα C.5 Δθμόςια Εκδιλωςθ (εσ)
Το ζργο αναπτφςςει ςτρατθγικι επικοινωνίασ που δρα ςε 2 επίπεδα: Εςωτερικζσ δραςτθριότθτεσ
επικοινωνίασ που επιτρζπουν τθ ςυνεχι ροι πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ ςχζςθσ που
προςδιορίηει τον κοινό κϊδικα και το μζςο για τθν επίτευξθ υψθλισ προβολισ και εξαςφάλιςθ κοινισ
κατανόθςθσ ςε όλουσ τουσ ςτόχουσ. Δράςεισ εξωτερικισ επικοινωνίασ για τθ διάδοςθ τθσ ςτρατθγικισ,
των αποτελεςμάτων και των αποτελεςμάτων των ςχεδίων προσ τισ ςχετικζσ ομάδεσ ςτόχουσ. Θ
επικοινωνιακι ςτρατθγικι ςυνοδεφει όλεσ τισ φάςεισ του ζργου: 1θ φάςθ - ζναρξθ του ζργου,
γνωςτοποίθςθ του ζργου μεταξφ των φορζων, 2θ φάςθ - υλοποίθςθ του ζργου - ςυνεχισ αφξθςθ του
επιπζδου ευαιςκθτοποίθςθσ του ζργου ςτο ευρφ κοινό. Οι ςυνεργάτεσ του ζργου (LP, P2, P6, P7, P8, P9)
κα είναι υπεφκυνοι για τθ διοργάνωςθ 5 ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων και θμερϊν ενθμζρωςθσ κακϊσ και
περίλθψθ των αποτελεςμάτων τουσ. Οι λεπτομερείσ δραςτθριότθτεσ κα προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ
κάκε εταίρου. Τζλοσ, ο Επικεφαλισ Εταίροσ και το Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων κα ςυμμετζχουν ςτθ
διερεφνθςθ πικανϊν ςυνεργειϊν και ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ / ανταλλαγισ εμπειριϊν και
ανταλλαγισ γνϊςεων με το αντίςτοιχο ζργο (605 - BIOECO - RDI - με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ
Ρεριφερειακοφ Συςτιματοσ Καινοτομίασ ςτθν περιοχι Αδριατικισ - Ιονίου που βαςίηεται ςε δομθμζνο
τομζα βιο-οικονομίασ. Ο Επικεφαλισ Εταίροσ και το Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων κα ςυμμετζχουν
ςε μία (1) εκδιλωςθ κεφαλαιοποίθςθσ του προγράμματοσ που διοργανϊκθκε από τθν ADRION JS και ςε
μία επιπλζον ςυνάντθςθ κεφαλαιοποίθςθσ με παρόμοιο ζργο (605 - BIOECO - RDI)

Παραδοτζο C.5.3
Κεφαλαιοποίθςθ Προγράμματοσ Ο Επικεφαλισ Εταίροσ και το Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων κα
εμπλακοφν ςτθ διερεφνθςθ πικανϊν ςυνεργειϊν και ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ / ανταλλαγισ
εμπειριϊν και ανταλλαγισ γνϊςεων με το αντίςτοιχο ζργο (605 - BIOECO – RDI) με ςτόχο τθν ανάπτυξθ
ενόσ Ρεριφερειακοφ Συςτιματοσ Καινοτομίασ για τθν περιοχι τθσ Αδριατικισ - Ιονίου με βάςθ ζναν
δομθμζνο τομζα βιοοικονομίασ. Ο Επικεφαλισ Εταίροσ και το Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων κα
ςυμμετζχουν ςε μία (1) εκδιλωςθ κεφαλαιοποίθςθσ του προγράμματοσ που διοργανϊκθκε από τθν
ADRION JS και ςε μία επιπλζον ςυνάντθςθ κεφαλαιοποίθςθσ με παρόμοιο ζργο (605 - BIOECO - RDI)
Ο ανάδοχοσ καλείται να παράςχει τθν ανάλογθ Επιςτθμονικι Υποςτιριξθ για τθ ςυμμετοχι του Δικτφου
Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων ςτισ δφο ςυναντιςεισ και κα ςυντάξει 2 εκκζςεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, οι
οποίεσ κα υποβλθκοφν εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ολοκλιρωςθ των ςυναντιςεων.
Επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι
Θ ορκι επικοινωνία των ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τα αντίςτοιχα ςτελζχθ τθσ
Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου ςυνιςτά κακοριςτικό παράγοντα, ϊςτε να επιτευχκοφν:


Θ ςυνεχισ και επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ του Αναδόχου για τουσ ςτόχουσ και τισ
προτεραιότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προκειμζνου τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου του
Αναδόχου να είναι όςο το δυνατόν πιο αποτελεςματικά ςτθν κάλυψθ των ςτόχων του Ζργου .



Θ παράλλθλθ μεκόδευςθ τθσ υλοποίθςθσ των παραδοτζων του Αναδόχου.



Θ κάλυψθ ad hoc αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ υποςτιριξθ ςε επιμζρουσ κζματα που
ενδζχεται να προκφψουν κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, τα οποία εμπίπτουν ςτο ευρφτερο
πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ.



Θ ανάπτυξθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ςτενισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο
μερϊν.

 Θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ ζκτακτων κεμάτων και κινδφνων.
Για τθν υποςτιριξθ τθσ επικοινωνίασ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ο Ανάδοχοσ κα καταρτίςει Σχζδιο
Επικοινωνίασ, το οποίο κα περιγράφει και κα ςυςτθματοποιεί τθν επικοινωνία του Αναδόχου με τθν
Ανακζτουςα Αρχι ςε όλα τα επίπεδα του Σχιματοσ Διοίκθςθσ. Το Σχζδιο Επικοινωνίασ κα οριςτικοποιθκεί
κατά τθν εναρκτιρια φάςθ του Ζργου
Σελίδα 37

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι: Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ καλφπτει το χρονικό διάςτθμα από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ με τον ανάδοχο μζχρι τθ 31θ Ιανουαρίου 2020 ι τθ λιξθ ολιγόμθνθσ
παράταςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκεί από τουσ εταίρουσ και εγκρικεί από
τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg V-B "Αδριατικι Ιόνιο 2014-2020" ( INTERREG ADRION 2014-2020).
Τπεργολαβία: Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ
τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι
από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με
ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να υπάρχει και ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του Αναδόχου από τθν οποία
να προκφπτει ότι το νζο ςχιμα ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν
ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Σόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν. Θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και όποιο άλλο ςθμείο
απαιτείται ςφμφωνα με το φυςικό αντικείμενο του ζργου
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κάκε μζτρο απαραίτθτο για τθν
άρτια και τθ ςφμφωνθ, με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, παροχι των υπθρεςιϊν.
Ο ανάδοχοσ είναι μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταβολι των αμοιβϊν, αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν, τελϊν και φόρων, ςχετικά με το προςωπικό τθσ ομάδασ παροχισ τθσ υπθρεςίασ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει άψογθ ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να
προςφζρει τισ υπθρεςίεσ που αναλαμβάνει, τθρϊντασ πιςτά όςα αναγράφονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εκχωριςει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ
ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, οφτε να υποκαταςτιςει άλλον ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ειδικι ζγγραφθ άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ειδικότερα ςτα πλαίςια των ανωτζρω περιλαμβάνονται τα ακόλουκα παραδοτζα :
Πακζτα Εργαςίασ

Ποςότθτα

Κωδικόσ
Παραδοτζου

Χρόνοσ
Παράδοςθσ

Κόςτοσ
Χωρίσ ΦΠΑ
ςε €

ΦΠΑ ςε
€

υνολικό
Κόςτοσ ςε
€

Ρ1.1, Ρ1.2,
Ρ1.3, Ρ1.4,
Ρ1.5

Ρ1.1-Ρ1.4
31/07/2019,
Ρ1.5
31/01/2020

8.595,00

31/07/2019

10.000,00

31/03/2019

15.000,00

Πακζτο Εργαςίασ 1 (Διαχείριςθ Ζργου)
Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Ζργου (Project Management) Project Management reports

5

Πακζτο Εργαςίασ 2 (Ανάπτυξθ ενόσ αγρο-διατροφικοφ δικτφου)
Διοργάνωςθ διακρατικοφ εργαςτθρίου δικτφωςθσ
(Organization of a transnational networking workshop)

1

Ρ2.1

Ραραγωγι Οδθγοφ Βζλτιςτων Ρρακτικϊν (Production
of best practice guide.)

1500

Ρ2.2

Πακζτο Εργαςίασ 3 (Ανάπτυξθ καινοτόμων εργαλείων και υπθρεςιϊν για τθν διεκνοποίθςθ των ΜΜΕ)
Συλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων
(Collection of primary and secondary data)

Ρ3.1

31/03/2019

10.000,00

Ρ4.1, Ρ4.2

31/10/2019

4.200,00

4.000

Ρ4.3

31/03/2019

2.000,00

800

Ρ4.4

31/10/2019

2.600,00

1

Πακζτο Εργαςίασ 4 (Επικοινωνία)
Επιςτθμονικι
υποςτιριξθ
των
εκδθλϊςεων
κεφαλαιοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ
(Scientific
support of the programme Capitalisation events)
Ραραγωγι Φυλλαδίων (Production of leaflets)
Ραραγωγι μπροςουρϊν (Production of brochures)

2
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ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Χρθματοδότθςθ από το Ρρόγραμμα INTERREG ADRION 2014-2020 με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 52.395,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 42.254,03 ΦΡΑ : 10.140,97).

Σελίδα 39

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
- Ονομαςία: Δίκτυο Νθςιωτικϊν Επιμελθτθρίων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : * ]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * ]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * +
- Τθλζφωνο: * ]
- Θλ. ταχυδρομείο: *+
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.insuleur.eu
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Ραροχι υπθρεςιϊν εξωτερικισ εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν υλοποίθςθ των Ρακζτων Εργαςίασ 1,2,3,4
για το εγκεκριμζνο ζργο “ Ανάπτυξθ ενόσ καινοτόμου δικτφου για τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ των
επιχειριςεων ειδϊν διατροφισ του πρωτογενι τομζα ςτθν περιοχι Αδριατικισ – Ιονίου - INNOVAGRO”
(Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in
Adriatic – Ionian Area - INNOVAGRO) (CPV: 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5.)
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ *……+
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο
ςε
περίπτωςθ
προμικειασ
κατ᾽ [ + Ναι *+ Πχι
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο,
«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων
ςτο
πλαίςιο
προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια [...............]
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία
ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι
απαςχολοφμενοι.
*…...............+
*….+
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται,
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε
το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
Σελίδα 41

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ
α) *……+
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv:

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
Εάν όχι:
γ) *……+
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Απάντθςθ:

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

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των [ ]
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο *……+
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά *……+
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ,
τον ςκοπό …):
Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ *+Ναι *+Πχι
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V
κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ *+ Ναι *+ Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται
ανωτζρω
(ςθμεία
1-6),
ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που
εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
λόγοσ(-οι):* +

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·

β) *……+

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
απόφαςθ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων
αςφάλιςθσ:

ι

ειςφορϊν

κοινωνικισ Απάντθςθ:

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii,
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν
εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

των β)*……+

β)*……+

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ
διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

ακζτθςθ

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
-*+ Ναι *+ Πχι
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
-*……+·
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxiii

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

ναΕάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

να

*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
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επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……+*……+*……+

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

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με *+ Ναι *+ Πχι
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν *+ Ναι *+ Πχι
ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντωνxxix,
λόγω
τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
*.........…+
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ *+ Ναι *+ Πχι
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

[...................…+
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι:

*+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του
Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων Απάντθςθ
επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα *…]
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ *+ Ναι *+ Πχι
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Απάντθςθ:

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν
Σελίδα 50

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
εξισ xxxiii:
*……+,*……+*…+νόμιςμα
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο
εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
είναι ο εξισxxxiv:
*……+,*……+*…+ νόμιςμα
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον *…................................…+
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο,
αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε
τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον
αφορά
τισ
χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ αξία)
ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
Σελίδα 51

αναφζρετε:

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

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ
επαγγελματικϊν
κινδφνων
του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, ο
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα
διακιρυξθ):
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
*…+
Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ο
διακιρυξθ):
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που *…...........+
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Κατά

τθ

ςφνταξθ

του

ςχετικοφ

καταλόγου
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αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει *……..........................+
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ
*……+
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που
διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει *....……+
τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια
ελζγχωνxli όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι *+ Ναι *+ Πχι
τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και
τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ;
6)
Οι
ακόλουκοι
τίτλοι
ςπουδϊν
και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο,

α)*......................................……+

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ
ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει *……+
τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
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8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των
[........], [.........]
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία
[........], [.........]
ζτθ ιταν τα εξισ:
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του *……+
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει *....……+
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxlii το
ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ
των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν
χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά
γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, *+ Ναι *+ Πχι
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια
άλλα
αποδεικτικά
μζςα
μποροφν
να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
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αναφζρετε:

*….............................................+

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

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα Απάντθςθ:
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, *……+ *……+
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα
ι
πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:

*……+ *……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ

Απάντθςθ:

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ *….+
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν
για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με
τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ
*+ Ναι *+ Πχιxliv
διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται
θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το κακζνα:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+xlv
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

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

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

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

xi

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

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

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

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

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

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

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

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

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
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xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

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

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiii

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxix

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xlii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliii

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xliv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Θ τεχνικι προςφορά πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυνταχκεί ωσ ακολοφκωσ:
• ΜΕΟΣ Α: Κατανόθςθ του Ζργου και Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ

•

•

o

Κατανόθςθ απαιτιςεων ζργου

o

Μεκοδολογία και μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου

ΜΕΟΣ Β: Ρρογραμματιςμόσ Υλοποίθςθσ
o

Φάςεισ - Ραραδοτζα ζργου

o

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου

ΜΕΟΣ Γ: Επάρκεια Ομάδασ Ζργου
o

Οργανωτικι δομι και κατανομι ρόλων για τθν κάλυψθ των ειδικϊν απαιτιςεων του
Ζργου

o

Σφςτθμα διοίκθςθσ και επικοινωνίασ του Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

Σελίδα 61

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV - Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Θ ςυνολικι προςφορά κάκε προςφζροντοσ κα περιλαμβάνει τθ ςυνολικι κοςτολόγθςθ των ηθτοφμενων
υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ανωτζρω και κα ςυνταχκεί με τθ ςυμπλιρωςθ του
ακόλουκου Ρίνακα:
Πακζτα Εργαςίασ

Κόςτοσ
Χωρίσ ΦΠΑ
ςε €

ΦΠΑ ςε €

υνολικό
Κόςτοσ ςε €

Πακζτο Εργαςίασ 1 (Διαχείριςθ Ζργου)
Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Ζργου (Project Management) 5
παραδοτζα
Πακζτο Εργαςίασ 2 (Ανάπτυξθ ενόσ αγρο-διατροφικοφ δικτφου)
Διοργάνωςθ διακρατικοφ εργαςτθρίου δικτφωςθσ
(Organization of a transnational networking workshop) 1
παραδοτζο
Ραραγωγι Οδθγοφ Βζλτιςτων Ρρακτικϊν (Production of
best practice guide.) 1 παραδοτζο
Πακζτο Εργαςίασ 3 (Ανάπτυξθ καινοτόμων εργαλείων και υπθρεςιϊν για τθν διεκνοποίθςθ των
ΜΜΕ)
Συλλογι πρωτογενϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων
(Collection of primary and secondary data)

1 παραδοτζο

Πακζτο Εργαςίασ 4 (Επικοινωνία)
Επιςτθμονικι
υποςτιριξθ
των
εκδθλϊςεων
κεφαλαιοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ (Scientific support
of the programme Capitalisation events) 2 παραδοτζα
Ραραγωγι Φυλλαδίων (Production of leaflets) [1
παραδοτζο+
Ραραγωγι μπροςουρϊν (Production of brochures) [1
παραδοτζο+
φνολο

Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο
εξουςιοδοτθμζνο άτομο, ι από το διαχειριςτι, ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ Κοινοπραξίασ από το νόμιμο
εκπρόςωπο, ο οποίοσ ορίηεται από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ.
Αν υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ αναλυτικϊν τιμϊν και ςυνολικϊν τιμϊν κα υπεριςχφουν οι ςυνολικζσ
τιμζσ.
Υπθρεςίεσ που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθν
ζνδειξθ "ΧΩΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" ςτθ ςτιλθ τιμϊν. Στθν περίπτωςθ που ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ και
δεν υπάρχει θ ζνδειξθ "ΧΩΙΣ ΚΟΣΤΟΣ", κεωρείται ότι οι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν.
Οι τιμζσ κα δίνονται χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα αναγράφεται δε το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται θ
υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α., αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει.
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