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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την υλοποίηση του Έργου
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Τηλεκπαίδευσης»
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Τεύχος Προκήρυξης:
Χαρά Λόκα
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
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www.ita.org.gr

1

ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά
Άρθρο 1
Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση
1.1.

Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α.)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Ανάπτυξη και Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιασκέψεων και
Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφεία Ι.Τ.Α.
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όροφος), 106 79 Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Παροχή
Τεχνικών-Επιστημονικών
Υπηρεσιών,
CPV:
72212190-7, 48190000-6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
59.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ιστοσελίδα του Ι.Τ.Α.
www.ita.org.gr
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
Μέχρι την Τρίτη, 20/03/2018, 17.00 μ.μ. και
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
(8 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Τρίτη, 27/03/2018, 12.00 μ.μ.
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία Ι.Τ.Α.
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όροφος), 106 79 Αθήνα
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
Γραφεία Ι.Τ.Α.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όροφος), 106 79 Αθήνα
Τρίτη, 06/03/2018, 12.00 μ.μ.
1.2.
Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Χαρά Λόκα
Διεύθυνση:
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όροφος), 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 3250300
Τηλέφωνο τηλεομοιοτυπίας:
210 3250307
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
info@ita.org.gr
ταχυδρομείου:
1.3. Ορισμοί:
Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος
Διαγωνισμού οι κάτωθι όροι, θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο:
Ι.Τ.Α.: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΚΕΔΕ: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία,
Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής,
Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης,
Επιτροπή: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η
οποία ορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων και αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
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Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον
κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Άρθρου 17.2. της παρούσας
Προκήρυξης.
Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα
του Διαγωνισμού.
Σύμβαση: το Συμβατικό Κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
οριστικού Αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε
αυτόν.
Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ.
1.4. Δημοσιότητα:
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) www.ita.org.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Προοίμιο
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ανανέωσε και εκσυγχρόνισε πρόσφατα την πλατφόρμα
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης που διέθετε, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση
υπαλλήλων των ΟΤΑ και Αιρετών όπως στο παρελθόν. Παράλληλα, προχώρησε σε ενέργειες
επιμέλειας του εκπαιδευτικού υλικού που κατείχε για να υπάρχει η δυνατότητα να
πραγματοποιηθούν οι σχετικές εκπαιδεύσεις.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες
εκπαιδευτικές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια συστήματος σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να προσφέρει πλήρεις και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες με κάθε είδους εκπαιδευτικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, για την αποφυγή των συνεχών
μετακινήσεων, την εξοικονόμηση χρόνου και την επιτάχυνση διαδικασιών ενημέρωσης και
λήψης αποφάσεων, ο φορέας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα για την
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.
Αντικείμενο έργου – Περιγραφή εργασιών
Αντικείμενο του έργου είναι οι ενέργειες ανάπτυξης
τηλεδιασκέψεων και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

και

προμήθειας

συστήματος

Α. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αφορά στη χρήση ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης –
τηλεκπαίδευσης που επιτρέπει το σχεδιασμό και υλοποίηση εικονικών (virtual) συναντήσεων
μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων χρηστών. Το σύστημα θα πρέπει οπωσδήποτε να
περιέχει εργαλεία και λειτουργικότητες οι οποίες να προσομοιώνουν μια συνεδρία που
υλοποιείται σε μια συμβατική αίθουσα διδασκαλίας. Το σύστημα λοιπόν θα επιτρέπει την
υλοποίηση «εικονικών» τάξεων στις οποίες γεωγραφικά διασπαρμένοι χρήστες διεξάγουν
online συναντήσεις για λόγους εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων, υποβολής
και επίλυσης αποριών, κλπ.
Το περιβάλλον του συστήματος θα πρέπει να διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρία (session) σύγχρονης τηλεκατάρτισης ή σε μία
τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύγχρονης - σε πραγματικό χρόνο (real
time) - επικοινωνίας, αλλά και χρήσης μιας σειράς εργαλείων που επιτρέπουν την παρουσίαση
και προβολή εκπαιδευτικού υλικού σχεδόν οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, θα πρέπει να
μπορούν να ακούν και να συνομιλούν μεταξύ τους, να βλέπουν ο ένας τον άλλο μέσω
συμβατικού μικροφώνου – κάμερας, να ανταλλάσουν γραπτά μηνύματα, να έχουν το «βήμα»
της συνάντησης, να απευθύνονται σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες, καθώς επίσης και να
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προβάλλουν στον εικονικό «πίνακα» συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής, ή
να διαμοιραστούν τη λειτουργία του υπολογιστή τους (desktop sharing) με τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες.
Β. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του φορέα,
έτσι ώστε το περιβάλλον διεπαφής του να είναι σύγχρονο, απλό στη χρήση αλλά και να
ακολουθεί τους κανόνες ταυτότητας και επικοινωνίας του Φορέα (branding).
Αναλυτικότερα, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σχετικά ευέλικτο
περιβάλλον, το οποίο να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της
κάθε συνεδρίας. Το περιβάλλον διεπαφής θα πρέπει επίσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον
εκάστοτε ρόλο χρήστη, έτσι ώστε οι διαθέσιμες λειτουργικότητες του συστήματος να
προβάλλονται με τρόπο «βελτιστοποιημένο» ανάλογα με τις διεργασίες που κάθε ρόλος
καλείται να εκτελέσει. Τέλος, επιθυμητό είναι ο κάθε χρήστης να μπορεί να διαμορφώσει το
περιβάλλον της συνεδρίας «κατά το δοκούν», ακόμα και στη διάρκεια της συνεδρίας (λ.χ. να
μεταβάλλει το μέγεθος προβολής του video feed, ή να ελαχιστοποιήσει την προβολή
λειτουργικοτήτων που δεν χρησιμοποιεί).
Γ. Σε οποιαδήποτε συνάντηση και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολυπληθών συναντήσεων,
κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη και συνεχής εμπλοκή ενός διαχειριστή της τηλεδιάσκεψης
(moderator). Ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να συντονίζει τη συνάντηση, να βοηθάει
τους συμμετέχοντες, να δίνει το λόγο σ’ αυτούς όταν το ζητήσουν, να εκκινεί και να παύει την
καταγραφή της συνεδρίας, να μεταφορτώνει και να διαχειρίζεται το πολυμεσικό και άλλο
υλικό που θα προβάλλουν οι σύνεδροι, κλπ. Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
παρέχει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξοικειωμένα με τις
ιδιαιτερότητες των «εικονικών» διασκέψεων, τα οποία – απομακρυσμένα – θα παρέχουν τις
παραπάνω υπηρεσίες. Τελικό ζητούμενο είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αφιερώνουν
όλο το διαθέσιμο χρόνο τους στην καθαυτή συνεδρία χωρίς να τον αναλώνουν σε ενέργειες
διαχείρισης και συντονισμού.
Δ. Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε το
προσφερόμενο σύστημα τηλεδιασκέψεων – σύγχρονης τηλεκπαίδευσης να έρθει σε
κατάσταση διαλειτουργικότητας – ενοποίησης με το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Moodle που διαθέτει ήδη ο φορέας. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές του συστήματος, οι
συντονιστές εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, οι συμμετέχοντες σε τηλεδιασκέψεις κλπ θα μπορούν
να χρησιμοποιούν με διαφανή τρόπο τα δύο υποσυστήματα και συγκεκριμένα: από το
κεντρικό περιβάλλον του συστήματος (και χωρίς κάποιες διαδικασίες login ή μετάβασης σε
άλλο σύστημα) να δημιουργήσουν και να χρονοπρογραμματίσουν συνεδρίες σύγχρονης
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (virtual classrooms), αλλά και να εντάξουν τις συνεδρίες που έχουν
σχεδιάσει στα πλαίσια ενός μαθήματος ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Το αποτέλεσμα
της διαλειτουργικότητας για τους εκπαιδευόμενους είναι ότι και αυτοί (χωρίς να απαιτείται
μετάβαση σε άλλο σύστημα ή διαδικασίες login) θα μπορούν να βλέπουν ότι μια από τις
δραστηριότητες που παρέχονται στα πλαίσια ενός μαθήματος ή εκπαιδευτικού προγράμματος,
ή μίας τηλεδιάσκεψης, είναι μια σύγχρονη συνεδρία, θα πληροφορούνται για το
χρονοπρογραμματισμό αυτής και θα μπορούν να εισέλθουν άμεσα στο περιβάλλον της
εικονικής τάξης (virtual classroom).
Σημειώνεται, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένο εξοπλισμό, και το
σύστημα που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί και λειτουργήσει με διάφορους
τύπους εσωτερικών – εξωτερικών μικροφώνων και ηχείων, ενσωματωμένης ή εξωτερικής
κάμερας, κλπ.
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Ε. Ακόμη, το σύστημα τηλεδιάσκεψης – σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχει
λειτουργικότητες καταγραφής των συνεδριών που θα διεξάγονται με χρήση του, ειδικότερα δε
των διασκέψεων.
Η λειτουργικότητα της καταγραφής θα πρέπει:
• Να είναι διαχειρίσιμη με απλό τρόπο μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής του
συστήματος
• Να εκκινείται και να ολοκληρώνεται: είτε αυτοματοποιημένα βάσει του
χρονοπρογραμματισμού της συνεδρίας, είτε χειροκίνητα (ad hoc) σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή
• Να υποστηρίζει λειτουργία παύσης – επανέναρξης της καταγραφής σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο της διεξαγωγής μιας συνεδρίας (λ.χ. η καταγραφή να διακόπτεται σε
ένα διάλειμμα), έτσι ώστε να αποφεύγεται η δαπάνη χρόνου καθώς και ανθρώπινων ή
άλλων πόρων σε εργασίες επεξεργασίας και μοντάζ.
• Να παρέχει δυνατότητες πλήρους σύλληψης (capturing) του αναμεταδιδόμενου ήχου
των συμμετεχόντων και της αναμεταδιδόμενης εικόνας (από όλα τα επιμέρους video
feeds των συμμετεχόντων)
• Να παρέχει δυνατότητες πλήρους σύλληψης (capturing) του όποιου υλικού
προβάλλεται στο πλαίσιο της συνεδρίας (παρουσιάσεις, αρχεία, κ.α.). Η σύλληψη της
προβολής αυτού του υλικού θα πρέπει να είναι απολύτως συγχρονισμένη με την
καταγραφή του ήχου και της εικόνας που αναφέρθηκε παραπάνω.
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης των καταγεγραμμένων
συνεδριών και διατήρησής τους για λόγους αρχειοθέτησης (archiving). Για κάθε
καταγεγραμμένη συνεδρία, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αρχειοθετούνται ο τίτλος της
συνεδρίας (θεματολογία) καθώς και η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της.
Επιπρόσθετα, το σύστημα θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα διάθεσης των
καταγεγραμμένων συνεδριών σε επιλεγμένους χρήστες.
Η αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων συνεδριών θα πρέπει να εκτελείται:
• μέσω του συστήματος, και χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισμικού
αναπαραγωγής πολυμέσων, ή συγκεκριμένων codecs αποκωδικοποίησης
• με χρήση internet browser και ενός διαισθητικού περιβάλλοντος διεπαφής με εργαλεία
έναρξης, παύσης, διακοπής, και μετάβασης σε συγκεκριμένο σημείο στη χρονική
γραμμή
Οι υπηρεσίες αρχειοθέτησης και διάθεσης καταγεγραμμένων συνεδριών θα πρέπει να
προσφέρονται από τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού
περιεχομένου σε μορφή δύο (2) μαθημάτων ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τα
αντικείμενα των δύο (2) μαθημάτων θα αποφασιστούν από το Φορέα και θα γνωστοποιηθούν
εγκαίρως στον Ανάδοχο.
Οι υπηρεσίες σχετικά με το παραπάνω αντικείμενο συμπεριλαμβάνουν:
• Την εύρεση και συνεργασία με εκπαιδευτή ο οποίος θα πρέπει αποδεδειγμένα να
γνωρίζει σε βάθος το εκπαιδευτικό αντικείμενο που θα υποδείξει ο Φορέας.
• Την παροχή από τον παραπάνω εκπαιδευτή του πρωτόλειου εκπαιδευτικού υλικού το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων
• Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων
• Την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων σε τεχνικό επίπεδο έτσι ώστε αυτά να
παραδοθούν στο Φορέα με τη μορφή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών
• Το γενικότερο ποιοτικό έλεγχο έτσι ώστε το παραδιδόμενο υλικό να είναι υψηλού
ποιοτικού επιπέδου και σε συνάφεια με τον εκπαιδευτικό στόχο και κοινό.
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•

Ο στόχος και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό κοινό του προγράμματος θα καθοριστεί από
το Φορέα.

Τα δύο (2) παραγόμενα ηλεκτρονικά μαθήματα θα πρέπει να είναι στο βαθμό που αυτό είναι
εφικτό διαδραστικά. Θα πρέπει να προσφέρουν δυνατότητες εύκολης πλοήγησης, και να
δίνουν έμφαση στη διασφάλιση της κατανόησης και στην ενεργητική συμμετοχή.
Τα ηλεκτρονικά μαθήματα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ερωτήσεις (τεστ αξιολόγησης)
έτσι ώστε να είναι μετρήσιμος ο βαθμός κατανόησης και αφομοίωσης των εννοιών που τα
μαθήματα θα πραγματεύονται.
Τα δύο (2) παραγόμενα ηλεκτρονικά μαθήματα θα πρέπει επίσης να περιέχουν ενσωματωμένη
αφήγηση, καθώς και σύντομα ή περισσότερο εκτεταμένα βίντεο. Σε αυτά τα βίντεο
διδασκαλίας, ο επιλεγμένος από τον Ανάδοχο εκπαιδευτής που αναφέρθηκε παραπάνω θα
παρουσιάζει το επιθυμητό περιεχόμενο με ποικίλους εκπαιδευτικούς σκοπούς, λ.χ. ως
εισαγωγή στο μάθημα, ως περαιτέρω εμβάθυνση ή ανάλυση των αντικειμένων αυτού). Η
παραγωγή, επεξεργασία και ενσωμάτωση αυτών των εκπαιδευτικών βίντεο στο περιβάλλον
του μαθήματος είναι ευθύνη του Αναδόχου.
Τα δύο (2) παραγόμενα ηλεκτρονικά μαθήματα θα αντιστοιχούν σε περίπου 20 ώρες
συμβατικής εκπαίδευσης έκαστο, και – για λόγους υπολογισμού της έκτασής τους – θα πρέπει
να περιέχουν κατ’ ελάχιστον 400 εκπαιδευτικές οθόνες, έκαστο.
Στο πλαίσιο του Έργου, και μέσω του προσφερόμενου συστήματος τηλεδιασκέψεων –
σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω
υπηρεσίες για τουλάχιστον 3.000 ανθρωποώρες συνεδριών – σύγχρονης ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης:
• Χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης – τηλεκπαίδευσης όπως αναφέρεται στις
παραγράφους Α, Β και Δ της ενότητας Αντικείμενο έργου – Περιγραφή εργασιών.
• Παροχή υπηρεσιών συντονισμού των συνεδριάσεων όπως αναφέρεται στην
παράγραφο Γ της ενότητας Αντικείμενο έργου – Περιγραφή εργασιών.
• Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αρχειοθέτησης των συνεδριάσεων όπως
αναφέρεται στην παράγραφο Ε της ενότητας Αντικείμενο έργου – Περιγραφή
εργασιών.
Ως ανθρωποώρες συνεδριάσεων λογίζονται το πλήθος ωρών διεξαγωγής των συνεδριάσεων
(διάρκεια) επί τον αριθμό των συμμετεχόντων. (Για παράδειγμα, μια συνεδρίαση διάρκειας 3
ωρών στην οποία συμμετέχουν 20 στελέχη, λογίζεται ως 60 ανθρωποώρες).
Επισημαίνεται ότι το Χρονικό πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι όχι μόνο η
περίοδος υλοποίησης του Έργου αλλά και η περίοδος δωρεάν εγγύησης (2 έτη από την
ολοκλήρωση του Έργου).
Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Φορέας θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη παροχής των παραπάνω
υπηρεσιών για επιπρόσθετες ώρες (μετά το πέρας του Έργου), ο Ανάδοχος θα πρέπει να
παρέχει αυτές με τις ίδιες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.
Σημειώνεται ότι το κόστος των υπηρεσιών για τις επιπρόσθετες ώρες (υπολογιζόμενο ανά
ανθρωποώρα) θα πρέπει να ταυτίζεται με το κόστος (υπολογιζόμενο ανά ανθρωποώρα) που
θα αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου για το παρόν Έργο.
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Εγγύηση - Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη
Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου και αφού δοθεί η δυνατότητα χρήσης της, ο
φορέας θα πρέπει να λαμβάνει Τεχνική Υποστήριξη Πολλαπλών Επιπέδων δωρεάν για δύο (2)
έτη, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης ενός συν ενός χρόνου (για την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της).
Επιπρόσθετα, απαιτείται να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες διασφάλισης καλής
λειτουργίας του συστήματος, οι οποίες θα αφορούν κατ΄ ελάχιστο:
➢ Τον εντοπισμό αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών
➢ Την αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) του συστήματος. Κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης από τον Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα
προβλήματα εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες
παρεμβάσεις τρίτων
➢ Την παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από
έγκριση της ΕΠΠΕ
➢ Την εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations με άλλα συστήματα
➢ Την παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή
τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρμογής/ών.
Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας για την περίοδο Εγγύησης του έργου. Η ελάχιστη
ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι για δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του Έργου.
Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης, μετά την
πάροδο των (2) ετών, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η
Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, με τίμημα το κόστος συντήρησης
που αναφέρεται στην προσφορά του.
Φιλοξενία
Τονίζεται, ότι το σύνολο των υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχονται μέσω cloud περιβάλλοντος
και η πλατφόρμα να φιλοξενηθεί σε υποδομές του Αναδόχου, που θα εξασφαλίζουν
προστασία από κάθε είδους φυσική καταστροφή, θα διαθέτουν τα πιο σύγχρονα δομικά
χαρακτηριστικά, θα καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες παροχής ρεύματος,
ελέγχου θερμοκρασίας/υγρασίας, ψύξης, και παροχής ισχύος και θα έχουν αποδεδειγμένα τις
προδιαγραφές να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη απόκριση ακόμα και ιδιαίτερα απαιτητικών
πληροφοριακών συστημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να διατίθενται:
α) Χώρος φιλοξενίας συστημάτων, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει:
- αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
- κλιματισμό, πυροπροστασία
- πρόσβαση στο διαδίκτυο με ικανοποιητικό εύρος ζώνης
- υποδομές δικτύων (π.χ. Κεντρικοί μεταγωγείς, Load Balancers και SSL Accelarators)
- αποθηκευτικό χώρο (κύριο και Backup)
- διατάξεις ασφάλειας για την προστασία των εφαρμογών (π.χ. firewall, IDS/IPS κλπ)
- πρόσβαση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω VPN ή άλλου ασφαλούς τρόπου για τη
διαχείριση και έλεγχο των συστημάτων
β) Κατάλληλοι Υπολογιστικοί πόροι (εξυπηρετητές και λοιπά Στοιχεία επεξεργαστικής ισχύος)
γ) αποθηκευτικός χώρος ≥ 1 TB
δ) Να αναφερθεί η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση (π.χ. είδος, εύρος ζώνης) της κεντρικής
υποδομής με τον πάροχο internet που θα παρέχεται για τους σκοπούς του έργου.
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Για τη λειτουργία του έργου απαιτείται να προσφερθεί το απαραίτητο υποστηρικτικό
συστημικό (έτοιμο-τυποποιημένο) λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει όλο το αναγκαίο
λογισμικό για την λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν, όπως π.χ. λειτουργικό
σύστημα εξυπηρετητών, τυχόν virtualization software, web/application server, rdbms κλπ. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να περιγράψει αναλυτικά τους
διατιθέμενους πόρους και το προσφερόμενο συστημικό λογισμικό.
Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις
παραπάνω υπηρεσίες φιλοξενίας, δωρεάν για δύο (2) έτη. Μετά την πάροδο των (2) ετών, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει
Σύμβαση Φιλοξενίας και με τίμημα το κόστος φιλοξενίας που αναφέρεται στην προσφορά του.
Ασφάλεια
1. Κατά το σχεδιασμό του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για :
- την Ασφάλεια του Συστήματος και των Υποδομών
- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών
- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων
αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικοδιοικητικές διαδικασίες.
2. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του έργου, ο
Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του :
➢ το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών
δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον
τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99)
➢ τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ
➢ τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices)
➢ τα επαρκέστερα προϊόντα λογισμικού και υλικού
➢ τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001)
3. Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων
και υπηρεσιών που προσφέρει.
4. Ευθύνη του αναδόχου αποτελεί ο προγραμματισμός και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας
(back-up). Ως εκ τούτου, κατ’ ελάχιστον απαιτείται η προμήθεια μέσων που να καλύπτουν
κατ’ ελάχιστον τη διπλάσια αναγκαία χωρητικότητα.
5. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναλύσει στην τεχνική προσφορά την πολιτική ασφάλειας για
την προστασία της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των συστημάτων και των πληροφοριών,
η οποία θα περιλαμβάνει και την αναλυτική καταγραφή της διαδικασίας λήψης και τήρησης
αντιγράφων ασφαλείας, όπως εργαλεία, χρονοπρογραμματισμός έκαστου backup και το είδος
αυτού (π.χ. full, incremental, differential κλπ), ο χρονικός ορίζοντας που θα διατηρείται
έκαστο backup πριν αντικατασταθεί από άλλο νεώτερο στο ίδιο μέσο κλπ.
Τονίζεται, ότι απαιτείται να επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της
λειτουργίας των συστημάτων (Planned Outages), τόσο κατά την υλοποίηση του έργου, όσο
και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
➢ Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται
τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στην Αναθέτουσα Αρχή και θα
πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα.
➢ Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον
ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.

8

Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται
ρητά μεταξύ των δύο μερών.
Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δεν
θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. Σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της
προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και
γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, η επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της
υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη.
➢

Υλοποίηση του έργου – Παρακολούθηση
Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται καθημερινά στα γραφεία του
αναδόχου, καθώς και σε κάθε άλλο σημείο εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη σύμβαση, που θ’ ακολουθήσει.
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει Ομάδα Έργου
αποτελούμενη από πρόσωπα ικανά να στηρίξουν το έργο που περιγράφεται ανωτέρω. Εντός
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα καθοριστεί ένας
εκπρόσωπος του αναδόχου, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί στις σχέσεις του με τον εργοδότη,
στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο εργοδότης λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, ώστε οι Υπηρεσίες του να διευκολύνουν τον
ανάδοχο στο έργο του. Εξασφαλίζει την προσπέλαση του αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές
πληροφοριών και στις υπηρεσίες ή φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων και θα
τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το
έργο της Διαχείρισης. Οι Υπηρεσίες του κοινοποιούν τα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση
των έργων και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του.
Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του,
καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του
ΙΤΑ.
Η διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 51/19.12.2017
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).
Άρθρο 3
Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη
3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως
ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
3.1.1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 4412/2017 και το Ν. 4497/2017 και ισχύει.
3.1.2. Το N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις
διατάξεις που ισχύει.
3.1.3. Το Ν.4250/2014(ΦΕΚΑ74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3.1.4. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως ισχύει.
3.1.5. Το Ν.2472/1997(ΦΕΚ50Α') «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
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3.1.6. Το Ν.3471/2006(ΦΕΚ133Α') «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει.
3.1.7. Το Ν.3979/2011(138Α') «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, όπως
ισχύει.
3.1.8. Το Ν.1892/90(ΦΕΚ101 Α'): Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις», άρ. 88 «υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής», όπως ισχύει.
3.1.9. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ30/Α/14-022005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.1.10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.1.11. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως τροποποιήθηκε με την Υπό-παράγραφο ΣΤ20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014).
3.1.12. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
3.1.13. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», όπως
τροποποιήθηκε κι ισχύει.
3.1.14. Το Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.1.15. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α’/ 15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
3.1.16. Οι διατάξεις του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/ Α’/ 27.10.2011), ως ισχύει.
3.1.17. Την υπ. αριθμ. 51/19.12.2017 σχετική Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για την υλοποίηση του έργου.
3.1.18. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).
3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη:
Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται
συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
3.2.1. Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της.
3.2.2. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
3.2.3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 4
Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/
Διευκρινίσεων
4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού:
4.1.1. Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται ελεύθερα από
την ιστοσελίδα του ΙΤΑ www.ita.org.gr, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.1. της παρούσας
Προκήρυξης, σε μη επεξεργάσιμη μορφή, εκτός από το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)], το οποίο
βρίσκεται σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής.
4.1.2. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
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παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν να τους
αποσταλεί νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με
το αιτιολογικό τής μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων:
4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/
διευκρινίσεις, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία
Υποβολής Προσφορών της παρούσας. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται
εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής
Προσφορών της παρούσας Προκήρυξης σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο.
4.2.2. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος Άρθρου,
κοινοποιούνται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους
ενδιαφερομένους που μας γνωστοποιούν ότι παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και
πάντως αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.ita.org.gr του Ινστιτούτου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).
4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα
οριζόμενα στο παρόν Άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων
συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.
Άρθρο 5
Γλώσσα Διαδικασίας
5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κάθε έγγραφο ή
απόφαση που θα εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, θα συντάσσεται στην Ελληνική
Γλώσσα και μόνον.
5.2. Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των
διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή
υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα
υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με
την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων.
Άρθρο 6
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης,
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ’ αυτή Τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας
Προκήρυξης.
6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των Τευχών.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 7
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
7.1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να
συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν:
7.1.1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη–
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), ή στα κράτη μέλη τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση της παραγρ. Γ’ του άρθρου 25 και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα
αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
7.1.2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα του παρόντος άρθρου.
7.2. Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να
περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19,
παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων
ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για
την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την
ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων –
Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο
οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την
υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής.
7.3. Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
7.4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο
σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα
τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
7.5. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά
ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος:
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής της ή εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπός της,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή άλλο εξουσιοδοτημένο
προς τούτο άτομο,
• σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός
εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να
είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
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•

των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται παραπάνω είτε β) όλοι οι
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα
παραπάνω.
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής (π.χ. αφανούς
εταιρίας, κ.λ.π.) ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.
Άρθρο 8
Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων

8.1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα
μέλη του (αν πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων)
μία τουλάχιστον από τις ιδιότητες που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.
4412/2016 και ειδικότερα:
Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) & ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) κατ' ελάχιστον τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ.
8.1.2. Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το δίκαιο του
κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
8.1.3. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,.
8.1.4. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή, για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.
8.1.5. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
8.1.6. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
8.1.7. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
8.1.8. Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
8.1.9. Αν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
8.1.10. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες κυρώσεις καθώς
επίσης εάν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ή ότι έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
8.1.11. Αν έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
8.1.12. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της
χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου. Το παρόν παύει να εφαρμόζεται
όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τις εισφορές
που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
8.1.13. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των
φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του
ελληνικού δικαίου. Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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8.1.14. Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
8.1.15. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο.
8.1.16. Εάν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
8.1.17 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Κατά τα λοιπά όσον αφορά τον αποκλεισμό ισχύουν οι παρ.5 έως 9 του αρθ.73 και το άρθρο
74 του Ν.4412/16.
Άρθρο 9
Ειδική Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα & Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης,
οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, κατά τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.
Ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
εμπειρίας, τεχνογνωσίας, και επάρκειας στελεχιακού δυναμικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται
κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την
προσφορά του τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση
που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν
τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης:
i) Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτει την παρακάτω εμπειρία σε ηλεκτρονικές
πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που εκτελέστηκαν κατά
την τελευταία τριετία:
o Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον ανάλογο έργο δημιουργίας
Ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (elearning) και ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογισμού που
κατ’ ελάχιστον το κάθε ξεχωριστό έργο να ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού
του παρόντος έργου (σε έργα που ο υποψήφιος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας,
προσμετράται μόνον η συμβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του)
και να έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η
ημερομηνία της βεβαίωσης/ πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, που εκδίδεται από
την Αναθέτουσα Αρχή/αποδέκτη.
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Για την απόδειξη των παραπάνω κριτηρίων, θα πρέπει να προσκομιστεί:
o Συνοπτική περιγραφή ενός (1) τουλάχιστον ανάλογου έργου που να καλύπτει τα
παραπάνω οριζόμενα και που ολοκλήρωσε ο υποψήφιος εντός της τελευταίας τριετίας
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
o Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα που
ακολουθεί:
ΠΡΟΣΚΟ

Α/
Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ /
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ/
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

(από μμ/εε
έως μμ/εε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

(σε ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ (σε
%)

ΜΙΣΘΕΝ
ΑΠΟΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(είδος &
ημ/νία
έκδοσης)

Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών του έργου είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (Αναθέτουσες Αρχές) η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με
σχετικές βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή πιστοποιητικά, τα οποία έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η
παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη, την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης
σύμβασης, καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την παροχή της παραπάνω
υπηρεσίας και του σχετικού extrait της τραπέζας για την πληρωμή της υπηρεσίας.
ii) Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας τουλάχιστον ένα μέλος
της ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να λαμβάνει μέτρα και να έχει σε ισχύ σύστημα για την
διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών, όσον αφορά στην
παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού, θα πρέπει να προσκομιστούν:
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008) ή
ισοδύναμο, στα πεδία εφαρμογής της παροχής υπηρεσιών σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).
o Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISO
27001:2013) ή ισοδύναμο.
iii) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3)
τελευταίες διαχειριστικές χρήσης για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί ισολογισμοί τουλάχιστον
ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του Έργου (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% του προϋπολογισμού του
Έργου. Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
iv) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση των νόμιμων
εκπροσώπων των υπεργολάβων, ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση
Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον υποψήφιο Ανάδοχο υπέρ του
οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του
Προσφέροντος περί του τμήματος του έργου που θα αναθέσει στον συγκεκριμένο
υπεργολάβο.
o
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Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία
Δήλωσης
Συνεργασίας

v) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την
ανάληψη του Έργου και ειδικότερα μεταξύ άλλων να διαθέτει τουλάχιστον:
• ένας Υπεύθυνος Έργου με 5-ετή (ήτοι 60 ανθρωπομήνες) τουλάχιστον επαγγελματική
εμπειρία, μετά την κτήση του πτυχίου του σε Διοίκηση-Διαχείριση Έργων και ένας
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου με 5-ετή (ήτοι 60 ανθρωπομήνες) τουλάχιστον
αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου του, οι οποίοι να
διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα εκπαίδευσης. Ο υπεύθυνος του έργου να είναι και
κάτοχος πιστοποιητικού Project Management Professional (PMP) από το φορέα PMI, για
τη διαχείριση των έργων.
• να διατεθούν στην Ομάδα Έργου, τα ακόλουθα τουλάχιστον στελέχη, τα οποία να
διαθέτουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις παρακάτω ειδικότητες και την
ακόλουθη εμπειρία:
Δύο
(2)
στελέχη,
που
να
διαθέτουν
πτυχίο
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής και 3-ετή (ήτοι 36 ανθρωπομήνες) τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο της παραμετροποίησης
και χρήσης e-learning πλατφορμών.
Δύο (2) στελέχη, που να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3-ετή (ήτοι 36
ανθρωπομήνες) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο
χώρο της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για την παροχή του μέσω ηλεκτρονικών
πλατφορμών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

•

Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και 3-ετή (ήτοι 36 ανθρωπομήνες) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία
μετά την κτήση του πτυχίου.

Για την απόδειξη του κριτήριου αυτού ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει:
α) Πίνακα των υπαλλήλων-συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
Εταιρεία (σε περίπτωση
Ονοματεπώνυμο
Θέση
στην Ανθρωπομήνες
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή
Μέλους
Ομάδας Ομάδα Έργου
Απασχόλησης
Στέλεχος Υπεργολάβου ή
Έργου
Εξωτερικός Συνεργάτης

β) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, (βάσει του
υποδείγματος V. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη
αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία
του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να
συμμετέχει στην ομάδα Έργου, και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών της Ομάδας Έργου,
συνοδευόμενα από Υ.Δ. νομίμως υπογεγραμμένη για την ακρίβεια των δηλωθέντων
στοιχείων/εμπειρίας.
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Εάν στην ομάδα έργου συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες, τότε επιπροσθέτως στην
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται την συνεργασία με τον υποψήφιο
ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας, για τα μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στον υπεργολάβο,
θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου για την διάθεση αυτών των
ατόμων και ότι είναι εις γνώση του αυτή η συνεργασία.
vi) α. Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος για την παροχή της φιλοξενίας του συστήματος στα
πλαίσια του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει είτε δήλωση συνεργασίας με εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας μέσω πιστοποιημένου data center της Ελληνικής επικράτειας
είτε συμβόλαιο σε ισχύ με πιστοποιημένο data center της Ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, θα
πρέπει να παρέχει στα πλαίσια του έργου, τα παρακάτω:
Ο Χώρος φιλοξενίας συστημάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζει:
- αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
- κλιματισμό, πυροπροστασία
- τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ≥ 10 Μbps της κεντρικής υποδομής με τον πάροχο internet που
θα παρέχεται για τους σκοπούς του έργου.
β. Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρέχει τα παρακάτω:
- να διασφαλίζει την ασφάλεια των υποδομών με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικό διατάξεις ασφάλειας για την προστασία των εφαρμογών (Switches, Firewall, IDS/IPS, Network
Monitoring System)
- να διαθέτει εξυπηρετητή ονοματοδοσίας (DNS Server) στην ίδια υποδομή
- να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου παρέχοντας την κατάλληλη
υπολογιστική δύναμη σε επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη, δηλαδή:
- Διάταξη εξυπηρετητών σε no single point of failure (clustering)
- Αποκλειστικός αποθηκευτικός χώρος ≥ 4 TB
- Αποκλειστικοί επεξεργαστικοί πυρήνες (Logical CPUs) ≥ 8 cores / εξυπηρετητή
- Αποκλειστική μνήμη ≥ 16 GB / εξυπηρετητή
- να διασφαλίζει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup)
≥ 4 TB
Για την απόδειξη του παραπάνω κριτηρίου, θα πρέπει να προσκομιστεί είτε βεβαίωση από το
πιστοποιημένο Data Center της Ελληνικής Επικράτειας, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, έχει την
παραπάνω υποδομή εγκατεστημένη στους χώρους του, είτε δήλωση συνεργασίας με εταιρεία
που παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας μέσω πιστοποιημένου Data Center της Ελληνικής
Επικράτειας, καθώς και δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, ότι δεσμεύεται να καλύψει τις
απαιτήσεις του εν λόγω κριτηρίου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή
συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία
- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να
καλύπτονται όλες.
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους
ικανότητα, μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων,
που δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των
διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς
σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, αυτή δε
χρειάζεται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή.
Σημειώνεται ότι οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία Συμβατική Σχέση με την
Αναθέτουσα Αρχή.
Στην ΤΕΥΔ, θα πρέπει να αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει.
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 10
Φάσεις - Παραδοτέα
Κατά τη Φάση υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες ανάπτυξης και προμήθειας Συστήματος Τηλεδιασκέψεων και
Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και να τις ολοκληρώσει.
Τα παραδοτέα του έργου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Τίτλος Παραδοτέου
Περιγραφή Παραδοτέου
Μήνας
Παράδοσης
Π1.Σύστημα
Αφορά τις ενέργειες Ανάπτυξης και Προμήθειας
Μ2
Τηλεδιασκέψεων
και Συστήματος Τηλεδιασκέψεων και Σύγχρονης
(τέλος)
Σύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης
Τηλεκπαίδευσης
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ (59.600,00) ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ 24%, ήτοι (14.304,00) ΕΥΡΩ, 73.904,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το ως άνω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ι.Τ.Α.
Άρθρο 12
Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
12.1. Συμβατική Διάρκεια:
Η συνολική Διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ορίζεται έως και δύο (2) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης για το προκηρυσσόμενο Έργο.
12.2. Αμοιβή Αναδόχου:
12.2.1. Η οικονομική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του
Αμοιβή και ΔΕΝ περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
12.2.2. Η Αμοιβή του Οριστικού Αναδόχου ΔΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σύμβασης.
12.2.3. Ο Οριστικός Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της Οικονομικής
Προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους
ανωτέρας βίας και αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης,
δεσμεύεται και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει
την Οικονομική Προσφορά του.
12.2.4. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την
Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12.2.5. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά
τον Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια σύμφωνα
με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς.
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12.2.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν τα
Παραδοτέα του δεν έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
12.2.7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή,
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε
υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των
ακόλουθων πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από την
οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεωρείται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των σχετικών
παραστατικών/δικαιολογητικών .
12.2.8. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις
κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την
Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική
βεβαίωση.
12.2.9. Ο Οριστικός Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο.
12.2.10. Όποτε, βάσει της σύμβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον
Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που
οφείλεται ή καθίσταται μεταγενέστερα απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην σύμβαση της παρούσας προκήρυξης.
12.3. Τρόπος Πληρωμής
Η αποπληρωμή του Αναδόχου θα έχει ως εξής:
✓ Αποπληρωμή σε ποσοστό 100% με την οριστική παράδοση και παραλαβή από την
ΕΠΠΕ του συνόλου των υπηρεσιών του Έργου.
Γενικά :
- Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος
του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη
συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή
κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
- Η συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
- Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται
στον Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
- Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της
Σύμβασης έξοδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
 Τα έξοδα παραγωγής εκθέσεων, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που
προβλέπονται στη Σύμβαση,
 τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών,
υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν,
κ.λ.π.
- Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή παραδοτέου ή/και υπηρεσίας
εάν το παραδοτέο/υπηρεσία δεν έχει παραδοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει

21

παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην
παρούσα Προκήρυξης.
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ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 13
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
13.1. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών των Ενδιαφερομένων, ορίζεται
η Τρίτη, 27/03/2018 και μέχρι τις 12.00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106
79, Αθήνα.
13.2. Εναλλακτικά, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με οιοδήποτε μέσο τον
Φάκελο των Προσφορών τους προς την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα
πρωτοκολλούνται από το εν λόγω Γραφείο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι
αυτές θα περιέλθουν αποδεδειγμένα στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, της
προηγουμένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
13.3. Οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου,
ΔΕΝ αποσφραγίζονται από το προαναφερθέν Γραφείο Πρωτοκόλλου, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγιστούν με τις υπόλοιπες προσφορές.
13.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά παράβαση
των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/και
εκπρόθεσμα, επίσης θα πρωτοκολλούνται από το ως άνω Γραφείο και χωρίς να
αποσφραγιστούν θα παραδίδονται αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα
εισηγείται την απόρριψή τους ως απαράδεκτες και την επιστροφή τους στους
ενδιαφερομένους, χωρίς να αποσφραγιστούν.
13.5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 14
Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς
14.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίτυπα, ένα (01) Πρωτότυπο και ένα (01)
Αντίγραφο, μέσα σε ΕΝΑΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ. Σε περίπτωση κατά την
οποία το πρωτότυπο διαφέρει από το αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το
πρωτότυπο. Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες και στην Ελληνική και μόνο γλώσσα
– με εξαίρεση μόνον όσα αναφέρονται στο Άρθρο § 5.4 της παρούσας. Απαγορεύεται
η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
14.2. Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής (Άρθρο 92, Ν.4412/2016):
14.2.1. Η λέξη «Προσφορά».
14.2.2. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
14.2.3. Ο αριθμός, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης.
14.2.4. Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ημερομηνία ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζομένου, με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας
και ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθώς και αριθμό τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας.
Ενδεικτικά, παρατίθεται πρότυπο εξωτερικής όψης του Κυρίως Φακέλου Προσφοράς:
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Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«Ανάπτυξη και Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιασκέψεων και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»
Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: 74/13.03.2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 27/03/2018
Στοιχεία του προσφέροντος:

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου συνεταιρισμού, ένωσης
ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το
Πρωτόκολλο)
14.3. Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς φακέλους,
- επί ποινή αποκλεισμού- ως εξής:
14.3.1. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,
14.3.2. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και
14.3.3. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
14.4. Οι επιμέρους ως άνω ξεχωριστοί Φάκελοι φέρουν, τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου,
όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω
Όλα τα ζητούμενα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται και τοποθετούνται στον
αντίστοιχο υποφάκελο, αναλόγως του περιεχομένου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη
σχετική παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο προσφοράς ή
ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας υπάρχουν συνολικά τρεις (3) σφραγισμένοι
υποφάκελοι, ως εξής:
1.Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ »: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και
ένα (1) αντίτυπο,
2.Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1)
αντίτυπο,
3.Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1)
αντίτυπο.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιτύπων, το πρωτότυπο θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων.
Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) οικονομικής
προσφοράς, (β) τεχνικής προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συμμετοχής, θα απορρίπτονται.
Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται,
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, την
τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά, τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο,
ως ακολούθως:
14.5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο:
14.5.1. Φάκελος Δικαιολογητικών:
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ περιλαμβάνει τα κύρια και πρόσθετα δικαιολογητικά, που υποβάλει
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος,:
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147)] που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
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Το ως άνω αρχείο βρίσκεται σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στον ιστότοπο της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και στη
συνέχεια να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας και β) ότι πληρούν
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής δηλαδή ότι έχουν την οικονομική επάρκεια και τα
απαιτούμενα τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
ν.4412/2016 (Α 147), που ζητείται παραπάνω υπογράφεται και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού και δεν απαιτείται να
φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ :
1) Το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται
συνημμένο στο τέλος αυτής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να
υποβληθεί υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο υποχρέωση νομίμως και
προσηκόντως υπογεγραμμένο
2) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ
3) Το ΤΕΥΔ
συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με τα αναλυτικά
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣΜΕΡΟΣ Β), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής:
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Επισήμανση

Το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η προσωπική κατάσταση των
διαγωνιζομένων και η ειδική τεχνική/επαγγελματική ικανότητα & χρηματοοικονομική επάρκεια
όπως περιγράφονται στα άρθρα 7, 8 & 9, αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
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Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθ. 73 παρ.1, παρ.2 & παρ 4, εδ.α & θ
του Ν.4412/2016.
2.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησής τους όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (σε
περίπτωση υποψήφιων Α.Ε και Ε.Π.Ε και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση ΦΕΚ και οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ), όπως και οι σχετικές
βεβαιώσεις ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση) με τις οποίες βεβαιώνονται τα παραπάνω (έκδοσης
τελευταίου 3μήνου).
3. Πρακτικό απόφασης του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή Υπεύθυνη δήλωση
όταν ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, περί έγκρισης/απόφασης συμμετοχής στο
διαγωνισμό.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην
διαγωνιστική διαδικασία με αντιπρόσωπό τους.
Επίσης προσκομίζεται έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τον αντίκλητο (σε
περίπτωση εγκατάστασής του συμμετέχοντα στην αλλοδαπή.
Επί ενώσεων/κοινοπραξιών έγγραφο πληρεξουσιότητας ή υπεύθυνη δήλωση ορισμού του
νόμιμου εκπροσώπου από το κάθε μέλος της ένωσης γι’ αυτόν που υπογράφει την προσφορά
(Σε περίπτωση που δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της).
5. Επιπροσθέτως εντός του ανωτέρου φακέλου θα πρέπει να προσκομιστούν (επί
ποινή αποκλεισμού) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία προς απόδειξη
των
κριτηρίων
της
Ειδικής
Τεχνικής/Επαγγελματικής
Ικανότητα
&
χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων όπως ζητούνται στο Άρθρο 9 της
παρούσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει:
α) Για την απόδειξη του κριτηρίου i) του άρθρου 9.
1. Συνοπτική περιγραφή ενός (1) τουλάχιστον ανάλογου έργου που να καλύπτει τα οριζόμενα
που ζητούνται στο σημείο i) του άρθρου 9 και που ολοκλήρωσε ο υποψήφιος εντός της
τελευταίας τριετίας πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:
ΠΡΟΣΚΟ

Α/
Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ /
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ/
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

(από μμ/εε
έως μμ/εε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

(σε ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ (σε
%)

ΜΙΣΘΕΝ
ΑΠΟΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(είδος &
ημ/νία
έκδοσης)

3. Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης των έργων:
Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών του έργου είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (Αναθέτουσες Αρχές) η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με
σχετικές βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή πιστοποιητικά, τα οποία έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η
παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη, την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης
σύμβασης, καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την παροχή της παραπάνω
υπηρεσίας και του σχετικού extrait της τραπέζας για την πληρωμή της υπηρεσίας.
β) Για την απόδειξη του κριτηρίου ii) του άρθρου 9.
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1. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008) ή ισοδύναμο, στα πεδία
εφαρμογής της παροχής υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).
2. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISO 27001:2013)
ή ισοδύναμο.
γ) Για την απόδειξη του κριτηρίου iii) του άρθρου 9.
1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί, στις
περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών.
Στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση
ισολογισμών προσκομίζονται υποχρεωτικά τα ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών ή οι ανακοινώσεις
καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ. Εάν ο τελευταίος ισολογισμός έχει αποσταλεί προς
ανακοίνωση/καταχώρηση στο ΓΕΜΗ αλλά δεν έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, τότε προσκομίζεται μαζί με τον
ισολογισμό το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής κατάθεσής του στο ΓΕΜΗ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη
δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών. Στην παραπάνω οφείλει να αναφέρεται και ο λόγος για τον οποίο ο
υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (πχ. διάταξη νόμου κλπ) - Εάν η
επιχείρηση του υποψήφιου λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις
ζητούμενες υπηρεσίες, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό μαζί με υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους
του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.
δ) Για την απόδειξη του κριτηρίου iv) του άρθρου 9.
1. Πίνακα με την περιγραφή του τμήματος έργου που προτίθεται να αναθέσει σε
υπεργολάβους ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως κάτωθι:
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο
Ημερομηνία
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε
Επωνυμία Υπεργολάβου
Δήλωσης
Υπεργολάβο
Συνεργασίας

2. Υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, ότι αποδέχονται την
εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
στον υποψήφιο Ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση, καθώς και
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του Προσφέροντος περί του τμήματος του έργου που θα
αναθέσει στον συγκεκριμένο υπεργολάβο.
ε) Για την απόδειξη του κριτηρίου v) του άρθρου 9.
1) Πίνακα των υπαλλήλων-συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α
Εταιρεία (σε
Ονοματεπώνυμο
Θέση
στην Ανθρωπομήνες
περίπτωση
Μέλους Ομάδας Έργου
Ομάδα Έργου
Απασχόλησης
Ένωσης /
Κοινοπραξίας

2) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, (βάσει του
υποδείγματος V. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη
αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία
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του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να
συμμετέχει στην ομάδα Έργου, και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών της Ομάδας Έργου,
συνοδευόμενα από Υ.Δ. νομίμως υπογεγραμμένη για την ακρίβεια των δηλωθέντων
στοιχείων/εμπειρίας.
Εάν στην ομάδα έργου συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες, τότε επιπροσθέτως στην
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται την συνεργασία με τον υποψήφιο
ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας, για τα μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στον υπεργολάβο,
θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου για την διάθεση αυτών των
ατόμων και ότι είναι εις γνώση του αυτή η συνεργασία.
στ) Για την απόδειξη του κριτηρίου vi)α. & vi)β. του άρθρου 9.
1. Είτε συμβόλαιο σε ισχύ και βεβαίωση από πιστοποιημένο Data Center της Ελληνικής
Επικράτειας είτε δήλωση συνεργασίας με εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας μέσω
πιστοποιημένου data center της Ελληνικής επικράτειας, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την
παρακάτω υποδομή εγκατεστημένη στους χώρους του και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:
Χώρο φιλοξενίας συστημάτων, που εξασφαλίζει:
- αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
- κλιματισμό, πυροπροστασία
- τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ≥ 10 Μbps της κεντρικής υποδομής με τον πάροχο internet που
θα παρέχεται για τους σκοπούς του έργου.
2. Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, ότι δεσμεύεται να καλύψει τις απαιτήσεις του εν λόγω
κριτηρίου παρέχοντας τα κάτωθι:
- να διασφαλίζει την ασφάλεια των υποδομών με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικό διατάξεις ασφάλειας για την προστασία των εφαρμογών (Switches, Firewall, IDS/IPS, Network
Monitoring System)
- να διαθέτει εξυπηρετητή ονοματοδοσίας (DNS Server) στην ίδια υποδομή
- να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου παρέχοντας την κατάλληλη
υπολογιστική δύναμη σε επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη, δηλαδή:
- Διάταξη εξυπηρετητών σε no single point of failure (clustering)
- Αποκλειστικός αποθηκευτικός χώρος ≥ 4 TB
- Αποκλειστικοί επεξεργαστικοί πυρήνες (Logical CPUs) ≥ 8 cores / εξυπηρετητή
- Αποκλειστική μνήμη ≥ 16 GB / εξυπηρετητή
- να διασφαλίζει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup)
≥ 4 TB.
Σημ.: Οι ενώσεις / κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά
των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα
αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας:
α) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου, με το οποίο:
1. εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό
2. εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, οι οποίες
πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά
3. ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης /κοινοπραξίας για το διαγωνισμό
4. ορίζεται αντίκλητος της ένωσης /κοινοπραξίας με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και
επικοινωνίας
5. ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας στο έργο
6. ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
έκαστο από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
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7. ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης
β) Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο ορίζεται :
➢ το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης /κοινοπραξίας στο έργο,
➢ ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης του παρόντος
διαγωνισμού, εφόσον τους ανατεθεί
➢ τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης/ κοινοπραξίας για το διαγωνισμό,
➢ τον αντίκλητο της ένωσης/ κοινοπραξίας με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας.
14.5.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς:
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει, την Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων
Αναδόχων.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα
είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή
έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνονται :
Η μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,
καθώς και η σύσταση της Ομάδας Έργου.
14.5.3. Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς:
Στον επιμέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα
περιέχει σε ένα (01) πρωτότυπο και σε ένα (01) αντίγραφο, την Οικονομική Προσφορά
των υποψηφίων, σύμφωνα με το υπόδειγμα (V) της Οικονομικής Προσφοράς.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα
είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας.
Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό τίμημα έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το
σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννιά
χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€59.600,00) πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%.
Στο ανωτέρω ποσόν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ.).
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ επί ποινή αποκλεισμού. Το συνολικό κόστος του
έργου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοράς
υπερισχύει το ολογράφως.
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε ο συντελεστής Φ.Π.Α. επί τοις εκατό
(%), στον οποίο υπάγεται η προσφερόμενη υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Σε
περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ καθαρής αξίας και ποσού ΦΠΑ ή και τελικής αξίας,
υπερισχύει η καθαρή αξία ανά προσφερόμενη υπηρεσία. Στις προσφερόμενες τιμές
περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και προβλεπόμενες κρατήσεις.
Τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καθίστανται
προφανή μόνον στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν η προσφορά κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλή, η
Επιτροπή, πριν απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση
της προσφοράς, τις οποίες κρίνει σκόπιμες, και μπορεί να λάβει υπόψη επεξηγήσεις που
αφορούν την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή
την πρωτοτυπία του σχεδίου του Προσφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον δεν
κρίνει επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί την απόρριψη της προσφοράς.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή
μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια εξέλιξης του
διαγωνισμού, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της ισχύος των προσφορών.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου
με βάση τους όρους της προκήρυξης, η αμοιβή είναι η ίδια με αυτήν της αρχικής σύμβασης.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που
αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην
προσφερόμενη συνολική τιμή.
Tόσο το ετήσιο κόστος συντήρησης, όσο και το ετήσιο κόστος φιλοξενίας του συστήματος,
μετά το τέλος της προσφερόμενης από τον Ανάδοχο Περιόδου δωρεάν Εγγύησης και περιόδου
δωρεάν Φιλοξενίας, δεν θα συνυπολογιστούν ως συγκριτικό κόστος της οικονομικής
προσφοράς. Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπογραφεί Σύμβαση Εγγύησης και Συντήρησης
ή/και Σύμβαση Φιλοξενίας (εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή και μετά το τέλος της
προσφερόμενης από τον Ανάδοχο Περιόδου δωρεάν Εγγύησης και περιόδου δωρεάν
Φιλοξενίας), συνιστάται να συμπληρωθούν τα σχετικά κόστη από τον εκάστοτε υποψήφιο
σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα, ως πρόσθετο συννημένο έγγραφο εντός του φακέλου της
Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου (μη αξιολογήσιμο από την Επιτροπή Αξιολόγησης
κατά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση του υποψηφίου):
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Κόστος συντήρησης μετά το τέλος της
προσφερόμενης
Περιόδου
δωρεάν
Εγγύησης
Κόστος φιλοξενίας μετά το τέλος της
προσφερόμενης
Περιόδου
δωρεάν
Φιλοξενίας

2.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να δεσμεύεται από την προσφορά του για
χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την επομένη της διενέργειας του
Διαγωνισμού και αυτό πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στην οικονομική του
προσφορά. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
παρούσα Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας
Επιτροπής.
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Γενικές Διατάξεις:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα κατατεθούν
από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας
«Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 -που κυρώθηκε με το Ν.
1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, είτε από ορκωτό μεταφραστή
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες
από την επομένη της Διενέργειας του Διαγωνισμού (άρθρο 97, ν. 4416/2016).
Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δέκα (10)
μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 97,Ν. 4412/2016). Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους.
Μετά την κατάθεση της Προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
Διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εντός της
προθεσμίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του Διαγωνιζομένου και είναι ίδια
για όλους τους Διαγωνιζομένους.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος/υποψήφιος ανάδοχος, έχει δικαίωμα να καταθέσει μία και μοναδική
προσφορά για το έργο.
Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή
αποκλεισμού.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
και β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως
καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Άρθρο 15
Κριτήριο Κατακύρωσης
(Μέθοδος Αξιολόγησης)
Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη
Προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων
αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Τα τεχνικά
κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει, επίσης, και τους συντελεστές
βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισμα 100.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α
Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου
(60%)
Α.1

Υποσυστήματα - Τεχνικές Προδιαγραφές

15%

Α.2

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη

15%

Α.3

Φιλοξενία

15%

Α.4

Ασφάλεια

5%

Β

Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα

10%

Γ

Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος
της Ομάδας Έργου

30%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

100%

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της
Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα
επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου
των µελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός
πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της
προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει
τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς.
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντα, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την
αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο
Προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.),
ως εξής:
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Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική
Προσφορά
Μειοδότη/Οικονομική
Προσφορά
Προσφέροντα)x10
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο
μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει
Τ.Β.Ο.Π. = 10).

Υπολογισμός της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς
Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της
πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής
Προσφοράς (ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν
κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς.
Άρθρο 16
Διαγωνιστική Διαδικασία
Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αρμόδια είναι η Επιτροπή που ορίστηκε δυνάμει της υπ’
αριθ. 51/19.12.2017 απόφασης του ΙΤΑ.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή
που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη
διακήρυξη.
Όταν παρέλθει η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης
των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε
λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και
μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, και στην ημερομηνία που αναφέρεται στην
παρούσα ως ‘ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ξεκινά η δημόσια
συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του
φακέλου των δικαιολογητικών, κατά σειρά παράδοσής τους.
Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία
του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα
έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.
Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται
με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4412/2015 έχουν ως
εξής:
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου
να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την
πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα ειδικής πρόσκλησης, κοινοποιούμενης προ 5
ημερών στον ειδοποιούμενο να συμμετάσχει οικονομικό φορέα, και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως
άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και
προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος της υπηρεσίας.
Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού.
H έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής
Διαγωνισμού, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΑ.
Κατά της απόφασης του Δ.Σ. χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4416/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.
4412/2016.
Η διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί κατά την κρίση της Επιτροπής σε μια
συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίζονται όλοι οι φάκελοι με την παρακάτω σειρά:
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, και στην ημερομηνία που αναφέρεται στην
παρούσα ως ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ξεκινά η δημόσια
συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του
φακέλου των δικαιολογητικών, κατά σειρά παράδοσής τους.
Η διαδικασία της αποσφράγισης των δικαιολογητικών είναι :
α) Μονογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
προσφοράς και διαπιστώνεται αν περιέχει τους τρεις υποφακέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω
περιγραφόμενα.
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β) Στη συνέχεια αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής των υποψηφίων των οποίων οι κυρίως φάκελοι κρίθηκαν πλήρεις και ελέγχεται το
περιεχόμενο, αν είναι σύμφωνο με το άρθρο 14.5.1 της παρούσας, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής ανά φύλλο.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των
οποίων οι φάκελοι των δικαιολογητικών είναι πλήρεις, μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από τα μέλη της επιτροπής ανά φύλλο.
γ) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων της οικονομικής
προσφοράς των υποψηφίων των οποίων οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών κρίθηκαν
πλήρεις σύμφωνα με το άρθρο 14.5.2 της παρούσας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
τα μέλη της επιτροπής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει στους εκπροσώπους των υποψηφίων τη δυνατότητα να
λάβουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων και αφού ολοκληρωθεί και η
διαδικασία αυτή και αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, τα μέλη της Επιτροπής
συνεδριάζουν και εξετάζουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές και συντάσσουν Πρακτικό
με τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από
τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος Ανάδοχος, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη και
υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΙΤΑ.
Η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΑ υπόκειται σε ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 127 του ν. 4416/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Διευκρινίσεις προσφορών:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του,
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα
Προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται
εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που αυτή θα
ορίζει, κατά περίπτωση. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
ζητήθηκαν.
Η προθεσμία για την παροχή των ως άνω διευκρινίσεων ορίζεται στις 8 μέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης προς τους συμμετέχοντες.
Άρθρο 17
Κατακύρωση του Διαγωνισμού
17.1. Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16 της
παρούσας προκήρυξης και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της πενθήμερης προθεσμίας άσκησης
ενστάσεως, ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να
προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και
έγγραφα της επομένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου: τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε Σφραγισμένο Φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 17.3.
της παρούσης.
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17.2. Ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει, τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
17.2.1. εάν είναι Έλληνας πολίτης:
17.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03
μηνών) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε, μον/πη Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.
- Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
17.2.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου (06 μηνών) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης,
ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής
του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
17.2.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό (κύριας και επικουρικής).
17.2.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, και πάντως
οπωσδήποτε κατά την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές
Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,
17.2.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, εκδόσεως εντός του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι αφενός ήταν
εγγεγραμμένος κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
17.2.1.6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
17.2.2. εάν είναι αλλοδαπός:
17.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου
τριμήνου (03 μήνες) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
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από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.2.1.1. του
παρόντος άρθρου.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε,ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.και Ι.Κ.Ε.
- Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
17.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε
κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 17.2.1.2. του παρόντος
άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 17.2.1.3. του παρόντος άρθρου και αυτό το
πιστοποιητικό. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει να είναι έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης,
17.2.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
17.2.2.4. Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
17.2.3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:
17.2.3.1. Τα άνωθεν δικαιολογητικά των παραγράφων 17.2.1. και 17.2.2. του
παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
17.2.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του
τελευταίου εξαμήνου(06 μήνες) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση
του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί
ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από την αρμόδια εκδούσα αρχή της έδρας
της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών
εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και
ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου,
17.2.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των
προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για όλα
τα μέλη του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες,
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
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για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.2.1.1. του παρόντος
άρθρου,
17.2.3.4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
17.2.4. εάν είναι συνεταιρισμός:
17.2.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03
μήνες) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού
του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.2.1.1. του παρόντος
άρθρου,
17.2.4.2. τα δικαιολογητικά των παραγράφων 17.2.1.2. και 17.2.1.3. του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς,
και της παραγράφου 17.2.2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της
παραγράφου 17.2.3.2. του παρόντος άρθρου,
17.2.4.3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
17.2.4.4. βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
17.2.5. Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή
προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην
Ένωση.
17.2.6. Η παράγραφος «Γενικές Διατάξεις», εφαρμόζεται αναλογικά και στο στάδιο
υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
17.3. Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβαίνει στην Αποσφράγιση του
Φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανά φύλλο
τα έγγραφα του ως άνω Φακέλου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο Φάκελος
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.
17.4. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών
Προσφορών έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία Αποσφράγισης του Φακέλου
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
17.5. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
17.5.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου
Αξιολόγησης του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και
17.5.2. προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου, παραθέτοντας
πλήρη αιτιολογία.
17.5.3. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά
την αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει:
- το ως άνω πρακτικό εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε
κατά τα ανωτέρω,
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- τον φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου και,
- τα τυχόν υπομνήματα που έχουν υποβληθεί,
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό,
εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία,
ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω
Απόφαση, αποστέλλεται μαζί με το εν λόγω Πρακτικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους
τους διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών
Προσφορών.
17.6. Γενικές Διατάξεις:
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος Η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, Η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16,
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105
του Ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε
κάθε προσφέροντα, εκτός από τον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 18
Σύναψη και Υπογραφή της Σύμβασης
18.1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει του Άρθρου
17 της παρούσας Προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και
στη συνέχεια καλεί τον ανάδοχο εντός προθεσμίας το πολύ είκοσι (20) ημερών να προσέλθει
για την υπογραφή της.
Η προς κατάρτιση σύμβαση θα περιλαμβάνει:
18.2.1. Τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των λοιπών
τευχών και της Τεχνικής Προσφοράς του,
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18.2.2. τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των
λοιπών τευχών της και της Οικονομικής Προσφοράς του,
18.2.3. τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης
και του σχεδίου Σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα
18.3. Με την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε
έγγραφο της Σύμβασης που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
18.4. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό μήνυμα τηλεομοιοτυπίας και συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο
– στην Ελληνική βεβαίως Γλώσσα.
18.5. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει
γραπτά τη σχετική αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την
κοινοποίηση προς αυτόν της ως άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία.
18.6. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων
στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει
υποχρέωση να προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
προκειμένου να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. Για την υπογραφή της Σύμβασης, από
πλευράς Αναδόχου, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται για την υπογραφή της
αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης.
18.7. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
εκδίδεται για ποσό τέτοιο που οποίο αντιστοιχεί στο 5 % επί της Συνολικής Συμβατικής
Τιμής άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
18.8. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το
κείμενο της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο αμέσως επόμενος με την καλύτερη
βαθμολογία για να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να υπογράψει τη σύμβαση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 19
Ματαίωση – Επανάληψη
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη Ματαίωση του Διαγωνισμού
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
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ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Άρθρο 20
Προσφυγές/Ενστάσεις
Για όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Οι Ενστάσεις υποβάλλονται
στο Πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), όπου και
πρωτοκολλούνται. Επί των Ενστάσεων αυτών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει
οριστεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 09/02.02.2016 απόφασης του ΙΤΑ. Οι αποφάσεις της
Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν
ενστάσεων θα κοινοποιούνται εγγράφως στους προσφέροντες οι οποίοι συμμετέχουν στα
επιμέρους στάδια.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 21
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης
21.1. Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας
όλων των συμβαλλομένων μερών.
21.2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το Συμβατικό
Αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
2.1.3. Για την τροποποίηση της Σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132 και
186 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 22
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης – Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος
22.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των Συμβατικών τους \
Υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
αποδεικνύεται προσηκόντως.
22.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία
οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από την
λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του Ανάδοχου.
22.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του
συνόλου της Σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο.
Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την
αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
22.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές
υποχρεώσεις του Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και
εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των
συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση
των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της.
22.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την Αναστολή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, εκτός εάν
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ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση του Άρθρου 22.3. της παρούσας Προκήρυξης,
ενεργοποιείται αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του
προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
22.6. Το χρονικό διάστημα της Αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της Σύμβασης. Μετά
την ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή ή
αν ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση του Άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης,
η Σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο
επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
22.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα Μετάθεσης του
Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων
χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος.
22.8. Η αναστολή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και η μετάθεση του
χρονοδιαγράμματος επιτρέπονται για λόγους απρόβλεπτους που βρίσκονται αντικειμενικά
εκτός του ελέγχου και του πεδίου δράσης της Αναθέτουσας Αρχής.
22.9. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής η συνολική διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια
της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 23
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλει υποχρεωτικά τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή
της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
Άρθρο 24
Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα
23.1. Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με
το Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται
και να τα χρησιμοποιεί (όχι εμπορικά).
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα
οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.
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Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε
περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα
τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα
υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
23.2. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος
ΔΕΝ αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά
την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
23.3. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της
υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της άδεια.
23.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Επιτροπές και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
εκείνες ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς,
κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
23.5. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την
διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του
επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
23.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (05) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας).
23.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες
και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα
και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση
εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το
νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος
για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
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23.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του
με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα
στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να
τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην
υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο
του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία
του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
23.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν,
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί
η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη
Σύμβαση.
23.10. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας
του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη
Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο
την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
23.11. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους
δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
23.12. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με
το Έργο, τα παραγόμενα δεδομένα καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα
αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και
να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά
δικαιώματα.
23.13. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή
του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με
οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
23.14. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον ο
αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από
αυτό χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της
υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 24
Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου
24.1. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.
Δικαιούται, όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για
τις πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, κατά τον νόμο. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της Συμβατικής του Αμοιβής.
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24.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την
διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή – έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου – να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες
κυρώσεις.
Άρθρο 25
Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας
25.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδοτέων μέχρι τις ημερομηνίες παραλαβής
αυτών. Από αυτές τις ημερομηνίες, η κυριότητά τους μεταβιβάζεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
25.2. Η κυριότητα του παραδιδόμενου Έργου με την οριστική παραλαβή του, μεταβιβάζεται
από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα χρήσης τους κατ’ αποκλειστικότητα και
δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης.
25.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα
περιγραφόμενα στη Σύμβαση προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα
τρίτου και να καλύψει με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς
εμποδίζουν ή θα εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνσή της.
25.4. Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο
συμβάλλει ενεργά η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το
μέρος που τα αντίστοιχα παραδοτέα παράγονται από αυτή.
Στα παραπάνω αναφερόμενα καλύπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια βοηθητικά
στοιχεία, θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου.
25.5. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του Έργου
μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση
και εκμετάλλευση απ’ αυτήν, από τη γέννησή του.
25.6. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της
Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά ΔΕΝ επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
25.7. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με
αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προβεί με δικές του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και
ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα.
25.8. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας
Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος,
αφενός, βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ
αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων
και, αφετέρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει,
του ενδίκου βοηθήματος.
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Άρθρο 26
Επεκτάσεις
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία του
ζητηθεί.
Άρθρο 27
Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του Έργου θα γίνει,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το
οποίο είναι:
 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)
Η Επιτροπή Παραλαβής συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (221 παρ. 11β του Ν.
4412/2016).
Άρθρο 28
Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες
28.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους και
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις (άρθρο 185, ν. 4412/2016).
28.2. Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνει σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί και θα επισυναφθεί στη Σύμβαση
μετά των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης
του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με
υπαιτιότητα του Αναδόχου, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του Ν. 4412/2016), Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος υπερβεί, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσμία περάτωσης του
Έργου ή οποιαδήποτε τμηματική προθεσμία υποβολής Παραδοτέων, Η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να επιβάλλει ρήτρες, ως ακολούθως:
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με
το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και
μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση
του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του
καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με
τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1του άρθρου
184.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 29
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν, σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
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Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α.)
Γεώργιος Πατούλης
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ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α.)
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.)/
Αθήνα/106 79]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χαρά Λόκα]
- Τηλέφωνο: [210 3250300]
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [info@ita.org.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [http:// www.ita.org.gr/]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προεπιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

Απάντηση:
[……..]
[……..]

[……..]
[……..]
[……..]
[……..]
[……..]
Απάντηση:
[……..]
[ ] Ναι [ ] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

δ) […..] Ναι […..] Όχι

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

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……..]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……..]
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……..]

Τηλέφωνο:

[……..]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……..]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……..]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Στήριξη:

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

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους
νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
•συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
•δωροδοκίαx,xi·
•απάτηxii·
•τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
•νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίαςxiv·
•παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι Εάν η σχετική τεκμηρίωση
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
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εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

Απάντηση:

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

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης [….................]
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης μέτρα αυτοκάθαρσης;
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες [] Ναι [] Όχι
κυρώσεις;
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς λήφθηκαν:
πληροφορίες:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
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τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(βλ. ΚΕΦ. 8.1.14. ΚΑTΑΛΛΗΛΟTHTA)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1 Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
βλ. ΚΕΦ. 9. iii) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Χρηματοοικονομική Επάρκεια)
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

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

[…................................…]

βλ. ΚΕΦ. 9. iii) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Χρηματοοικονομική Επάρκεια)
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxi
, (τελευταία 3ετία) ο οικονομικός φορέας Αριθμός ετών: (……)
έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες σχετικές του είδους που έχει
προσδιοριστεί στη διακήρυξη :
Α
ΑΝΑΘΕΤΟΥ
/

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
(όπως
περιγράφεται
στη
Διακήρυξη)
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς xxxii:

Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/

ΣΑ ΑΡΧΗ /
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Σ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

(από
μμ/εε
έως
μμ/εε)

Συνοπτική Περιγραφή έργων
προκηρυσσόμενο: (τουλάχιστον 1)
1β) Σε ένα (1) από τα ανωτέρω έργα θα πρέπει
να γίνει συνοπτική περιγραφή

(σε
ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗΣ
ΣΤΟ
ΕΡΓΟ (σε
%)

αντίστοιχου

ΠΡΟΣΚΟ
ΜΙΣΘΕΝ
ΑΠΟΔΕΙ
ΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(είδος & ημ/νία
έκδοσης)

με

το

[ ] Ναι [ ] Όχι

[ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ]
βλ. ΚΕΦ. 9. i) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
…………………………………………………………..
(Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα)
2α) Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας, όπως προσδιορίζονται στη
διακήρυξη, και είναι τα ακόλουθα:
[………..]

2β) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει
οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών και είναι:
[………..]
βλ. ΚΕΦ. 9. ii) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα)
3) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο προσωπικό κατά
ειδικότητα εκτέλεσης του έργου όπως αυτό
περιγράφεται στη διακήρυξη.

A/A

Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδας Έργου

Ανθρωπο
μήνες

Ειδικότητα εκτέλεσης του έργου
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βλ. ΚΕΦ. 9. v) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα)
ΣΥΝΟΛΟ

4) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να [] Ναι [] Όχι
εξασφαλίζει την δωρεάν παροχή φιλοξενίας
του συστήματος σε πιστοποιημένο πάροχο
υπηρεσιών Data Center της Ελληνικής
Επικράτειας και μέσω του προσφερόμενου
χώρου
φιλοξενίας
να
παρέχει
τις
αναφερόμενες στο άρθρο 9 παρ. vi)α. & vi)β.
υπηρεσίες, με έναρξη την οριστική παραλαβή
του Έργου και με χρονική διάρκεια δύο (2) έτη
βλ. ΚΕΦ. 9. vi)α. & vi)β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα)
5) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να […….]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ………….
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται
στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει ………………. του παρόντος Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της Προκήρυξης ……………………………...
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi
Άρθρο 73 παρ. 5.
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xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix
Πρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxii
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για
την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxiii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση. ]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ – ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωποώρες
Τηλεδιάσκεψης
Τηλεκπαίδευσης

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

Ανθρωπομήνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

Ανθρωπομήνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΡΓΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2
3

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης - Τηλεκπαίδευσης
Λοιπές Υπηρεσίες
Λοιπές Δαπάνες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο

Εργοδότης

Θέσηxxxiv και
Καθήκοντα στο Έργο

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος
(από - έως)

Α/Μ

__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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