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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green
manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072) »,
INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση: Λουτρών 18
Ταχ. Κώδικας: 57200, Λαγκαδάς
Πληροφορίες: κ. Τζιόλας Νικόλαος
ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2394023485

Λαγκαδάς, 28/09/2017
Αρ. Πρωτ:275

Email: info@i-bec.org
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean TransRegional Cooperation for green manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072), INTERREG V –
B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020»
Τύπος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός
Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 52.419,36Ευρώ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ:

65.000,00 Ευρώ

Χρονική διάρκεια του Έργου: από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (31/07/2019)
CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων,
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Λουτρών 18
Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς

16/10/2017

Δευτέρα

10:00 π.μ.

Γραφείο Συνεδριάσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στο Διαβαλκανικό κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ.
57200, Λαγκαδάς, γραφείο 1, καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή, και ώρα: 16:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ανάρτησης στο site του i-BEC

Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

28/09/2017

28/09/2017
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Λαγκαδάς, 28/9/2017
Αριθμ. Πρωτ. 275
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing
innovation" (1MED15_111_M2_072)», MED 2014-2020
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος έχοντας υπόψη:
1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Καταστατικό Σύστασης του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Α.Μ.
42290, Αρ. Δημ.:3309/2-8-2007).
2. Την 1η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 1737/7-5-2009).
3. Την 2η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 1876/9-6-2010).
4. Την 3η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 359/31-1-2011).
5. Την 4η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 2389/1-7-2011).
6. Την 5η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 158/4-6-2013).
7. Την 6η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 93/21-11-2014).
8. Την 7η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 94/21-11-2014).
9. Την 8η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 1/7-1-2015).
10. Την 9η Τροποποίηση του καταστατικού (Αρ. Δημ. 24/24-3-2016).
11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
12. Τα Πρακτικά της 2ης και 7ης Γ.Σ. (Συνεδρίαση 9/2/2009 και 30/6/2014 αντίστοιχα).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο
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Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της
διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων και των τροποποιήσεων.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
18. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 481/2014 της Επιτροπής, της 4 ης Μαρτίου 2014, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα
συνεργασίας και των τροποποιήσεων.
19. Την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των
τροποποιήσεων.
20. Την με αριθμ. πρωτ. 3004881 / ΥΔ 1244 / 6-04-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
(ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020).
21. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
22. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2015) 3756 για την τελική έγκριση του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg MED και των τροποποιήσεών της.
23. Οι συμφωνίες χρηματοδότησης που έχουν υπογραφεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κάθε χώρας IPA και της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος Interreg MED, καθώς και
των τροποποιήσεών τους.
24. Τους Εθνικούς κανονισμούς για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις και
τις τροποποιήσεις τους.
25. Το Εγχειρίδιο Προγράμματος που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και
τις ενημερώσεις του.
26. Το τεχνικό Δελτίο (Application Form) του Ευρωπαϊκού Έργου

“GREENOMED” και το εγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμά του.
27. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης (Partnership Agreement) που υπογράφηκε από όλους τους
ενδιαφερόμενους εταίρους του Έργου “GREENOMED”, όπως ισχύει.
28. Η σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε από την Διαχειριστική αρχή και τον
επικεφαλής εταίρο του Ευρωπαϊκού Έργου “GREENOMED”.
29. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
"GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation"
(1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME
2014-2020».
Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 52.419,36€ χωρίς ΦΠΑ, ή
65.000,00€ με ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Έργου “GREENOMED”, και
συγκεκριμένα την κατηγορία δαπανών εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες (External Expertise and
Services).
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και το
αργότερο μέχρι το τέλος του Ευρωπαϊκού Έργου “GREENOMED”, ήτοι 31/07/2019.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org 
Νέα και Εκδηλώσεις  Προκηρύξεις) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) στις 28/09/2017.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Γραφείο Συνεδριάσεων, Λουτρών
18, 57200, Λαγκαδάς, στις 16/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200,
Λαγκαδάς, γραφείο 1, τις εργάσιμες μέρες, καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. μέχρι και την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16:00 μ.μ..
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Διαβαλκανικό Κέντρο
Περιβάλλοντος, Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς (E-mail: info@i-bec.org, φαξ +30 2394023485).
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει
η Διακήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των
υποψηφίων επισυνάπτονται.
Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης
Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC
Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ
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ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη και διαθέτουν
την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που
είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Εναλλακτικές
προσφορές δε γίνονται δεκτές, ούτε και είναι δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της Διακήρυξης
Στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι η «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
"GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation"
(1MED15_111_M2_072) », INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME
2014-2020.
Η μεταποίηση είναι ένας σημαντικός πυλώνας για την Ευρώπη, δεδομένου ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον. Καταναλώνει περίπου το 30% της συνολικής ενέργειας
που παράγεται, χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό πρώτων υλών και ευθύνεται για εκπομπές στο περιβάλλον.
Έτσι, η υιοθέτηση πράσινων πρακτικών στον τομέα της μεταποίησης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
πολλών Ευρωπαϊκών Περιφερειών.
Ωστόσο, ακόμη κι αν η Ευρώπη είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα για την πράσινη μεταποίηση, η
ικανότητά της για καινοτομία θα πρέπει να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η διαθεσιμότητα ενός ευρωπαϊκού
δικτύου δομών, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη
του στόχου αυτού.
Η δημιουργία όμως ενός διασυνδεδεμένου δικτύου πιλοτικών δομών απαιτεί τον προσδιορισμό των κοινών
προκλήσεων και την κινητοποίηση σημαντικών πόρων. Για τους λόγους αυτούς, οι Περιφέρειες θα πρέπει να
συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου σύμφωνα με το παράδειγμα της έξυπνης εξειδίκευσης.
Στην «Πρωτοβουλία VANGUARD», αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία , καθοδηγούμενη από Clusters, που
στοχεύει στη σύσταση διακρατικών έργων για τη δημιουργία πιλοτικών δομών, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί σε
μια δομημένη βάση και σε μεγάλη κλίμακα.
Με βάση αυτή την εμπειρία, το έργο “GREENNOMED” έχει ως στόχο τον έλεγχο και τη μεταφορά αυτής της
μεθοδολογίας στις Περιφέρειες του προγράμματος MED, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά
και τη σχέση τους με άλλες Περιφέρειες της ΕΕ σχετικές με τον τομέα της μεταποίησης, ιδίως με τη Γερμανία.
Το GREENNOMED θα απευθυνθεί σε οργανώσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων (Clusters), σε
επιχειρήσεις, σε ΜΜΕ, σε οργανισμούς σχετικούς με την έρευνα και την καινοτομία, σε δημόσιες
Περιφερειακές Αρχές, καθώς και το ευρύ κοινό.
Εταίροι του έργου
LP1 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, CNR – ΙΤΑΛΙΑ / Λάτσιο
ΡΡ1 ASSOCIAZIONE FABBRICA intelligente Λομβαρδία, AFIL – ΙΤΑΛΙΑ / Lombardia
PP2 Associazione Cluster Marche της Manufacturing, ACMM – ΙΤΑΛΙΑ / Marche
PP3 Ίδρυμα EURECAT, EURECAT – ΙΣΠΑΝΙΑ / Καταλονία
PP4 Pomurje Τεχνολογικό Πάρκο, PTP – ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Vzhodna Slovenija
ΡΡ5 Τεχνολογικό Πάρκο Λιουμπλιάνα Ltd, TPLJ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Zahodna Slovenija
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PP6 Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο – County Chamber Varaždin – Κροατία / Kontinentalna Hrvatska
ΡΡ7 Cluster Ευφυής Ενέργεια, CIE – ΚΡΟΑΤΙΑ / Kontinentalna Hrvatska
PP8 Plastipolis, Plastipolis – ΓΑΛΛΙΑ / Rhône-Alpes
ΡΡ9 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, IBEC – ΕΛΛΆΔΑ / Κεντρική Μακεδονία
PP10 Ινστιτούτου Fraunhofer, FRAUNHOFER – ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Oberbayern
Συνεργαζόμενοι Εταίροι
ΡΡ11 T2i – μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, T2i – ΙΤΑΛΙΑ / Βένετο
PP12 Περιφέρεια Marche – ΙΤΑΛΙΑ / Marche
ΡΡ13 Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske – ΚΡΟΑΤΙΑ / Kontinentalna Hrvatska
PP14 Καταλανικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, Accio – ΙΣΠΑΝΙΑ / Καταλονία
ΡΡ15 ASTER S.Cons.p.A., ΑΣΤΕΡ – ΙΤΑΛΙΑ / Εμίλια-Ρομάνια
PP16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, RCM – ΕΛΛΆΔΑ / Κεντρική Μακεδονία
PP17 Υπουργείο Οικονομικών, Εργασίας και Μεταφορών, SMWA ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Δρέσδη
ΡΡ18 Περιφέρεια Λομβαρδίας – ΙΤΑΛΙΑ / Lombardia
ΡΡ19 Περιφερειακό γραφείο των επιχειρήσεων, του ανταγωνισμού, της κατανάλωσης, της εργασίας και της
απασχόλησης Rhône-Alpes, DIRECCTE – ΓΑΛΛΙΑ / Rhône-Alpes
Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες (Φεβρουάριο 2017 – Ιούλιο 2019),συνολικό προϋπολογισμό 2.050.000,00€
και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τεχνική Περιγραφή του Προκηρυσσόμενου Έργου
Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου που θα πρέπει να εκτελέσει ο τελικός Ανάδοχος του
προκηρυσσόμενου έργου:
1. Υποστήριξη για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1 [Project management]
 Σύνταξη των πρακτικών της συνάντησης των εταίρων του έργου που θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1.1.4 του έργου (Παραδοτέο Π 1.1).
 Διοργάνωση συνάντησης των εταίρων του έργου στη Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνία που θα οριστεί από
τους εταίρους του Έργου. Η συνάντηση θα διαρκέσει δύο μέρες και υπολογίζονται τουλάχιστον δύο
συμμετέχοντες ανά εταίρο (Παραδοτέο Π1.2). Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τα εξής:
i.

Ενοικίαση αίθουσας 50 ατόμων στη Θεσσαλονίκη.

ii.

Παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά
μικρόφωνα, laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.)

iii.

Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή εταίρων, εγγραφές,
ταμπέλες ονομάτων συμμετεχόντων, λίστα συμμετεχόντων κλπ.)

iv.

Παροχή δύο (2) coffee break & ενός (1) ελαφρύ γεύματος (light lunch), για κάθε μέρα της
συνάντησης.
a.

Το coffee break να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: νερά εμφιαλωμένα, καφέ φίλτρου,

στιγμιαίο καφέ, τσάι, χυμοί φρούτων, κουλουράκια, κέικ, πίτα/πιτάκια.
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b.

Το ελαφρύ γεύμα να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: Σαλάτα, Ζυμαρικό,

σαντουιτσάκια ή κάτι αντίστοιχο όπως πχ (τορτίγιες, club sandwich,) δύο είδη κρέατος, γλυκάκια,
αναψυκτικά, νερά εμφιαλωμένα, καφέ φίλτρου.
v.

Σχεδιασμός και παραγωγή φακέλων, μπλοκ σημειώσεων και στυλό προς διανομή στους
συμμετέχοντες, σε αριθμό ικανό για να καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων (Οι υποψήφιοι
μπορούν να καταθέσουν στην προσφορά τους προτάσεις για το πώς θα είναι το folder το μπλοκ
και το στυλό, πχ διαστάσεις, χρώματα).

vi.

Εκτύπωση εντύπων (πρόγραμμα, παρουσιάσεις κτλ.) σε αριθμό ικανό για να καλύψει τις ανάγκες
των συμμετεχόντων.

vii.

Μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση των πεπραγμένων της συνάντησης.

viii.

Βιντεοσκόπηση της συνάντησης και φωτογράφιση.

ix.

Διοργάνωση δύο (2) δείπνων για όλους τους συμμετέχοντες στη συνάντηση σε κεντρικό
εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Το μενού θα είναι προκαθορισμένο και θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο σαλάτα, ορεκτικό, δυνατότητα επιλογής από τρία τουλάχιστον κυρίως πιάτα, γλυκό,
κρασί, μπύρα, αναψυκτικά και νερά.

x.

Σε περίπτωση που ο χώρος συνάντησης είναι σε μεγάλη απόσταση από το ξενοδοχείο διαμονής
των εταίρων, διάθεση λεωφορείου για τη μετάβαση των εταίρων στο χώρο της συνάντησης και
επιστροφή τους στο ξενοδοχείο και για τις δύο μέρες.

 Σύνταξη των εξαμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς του έργου (Project Progress Reports) που θα κατατεθούν
στον επικεφαλής εταίρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1.1.5 του έργου
(Παραδοτέο Π1.3), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και ποιότητας (Evaluation and quality reports) που θα κατατεθούν
στον επικεφαλής εταίρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1.3.4 του έργου
(Παραδοτέο Π1.4), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Διασφάλιση κόστους μετακίνησης και διαμονής δύο τουλάχιστον εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner), για συμμετοχή τους στις
συναντήσεις των εταίρων του Έργου, όποτε αυτό ζητηθεί από τον επικεφαλής εταίρο του Έργου
(Παραδοτέο Π1.5).
2. Υποστήριξη για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 2 [Project Communication]
 Σχεδιασμός, προσαρμογή και επικαιροποίηση του πλάνου επικοινωνίας του έργου και των
κατευθυντήριων γραμμών επικοινωνίας (Communication strategy and plan) σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα
με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA), σύμφωνα με το
Παραδοτέο 2.1.1 του έργου (Παραδοτέο Π2.1), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού
Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Εύρεση εμπλεκομένων φορέων (stakeholders), διαμόρφωση και διαχείριση της ομάδας στόχου και
δικτύου αποδεκτών. Υποβολή στοιχείων ενδιαφερομένων μερών για ένταξη στην πλατφόρμα
“GREENOMED”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου
(CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2.2.1 του έργου (Παραδοτέο Π2.2), σε συνεργασία με την ομάδα
έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, "GREENOMED" (1MED15_111_M2_072)
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 Διαμόρφωση και διαχείριση του ενεργού δικτύου (collaborative network) για τη δημιουργία των
“GREENNOMED living lads”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου
του έργου (CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2.2.2 του έργου (Παραδοτέο Π2.3), σε συνεργασία με
την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Σχεδιασμός και συνεχή επικαιροποίηση πλάνου διάχυσης και διάδοσης πληροφοριών για το έργο και των
αποτελεσμάτων του σε τοπικό επίπεδο. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού περιεχομένου, σύμφωνα
με το πλάνο επικοινωνίας και τις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές του έργου, το οποίο θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά δελτία τύπου, φυλλάδια, αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακή σελίδα και
τοπικά μέσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNRITIA),και διάχυσή του, σύμφωνα με το Παραδοτέο 2.3.1 του έργου (Παραδοτέο Π2.4), σε συνεργασία με
την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Διοργάνωση συνεδρίου διάδοσης των σκοπών του έργου για ενημέρωση του κοινού/των πολιτών
(general public event), στη Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνία που θα οριστεί από τους εταίρους του Έργου.
Το συνέδριο θα διαρκέσει μία μέρα και ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι 150 άτομα,
τον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει το ανάδοχος. (Παραδοτέο Π2.5). Ο Ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος για τα εξής:
i.

Ενοικίαση αίθουσας 200 ατόμων στη Θεσσαλονίκη.

ii.

Παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά
μικρόφωνα, laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.)

iii.

Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου (υποδοχή συμμετεχόντων,
εγγραφές, ταμπέλες ονομάτων ομιλητών, λίστα συμμετεχόντων κλπ.)

iv.

Παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας για όλους του συμμετέχοντες (αγγλικά-ελληνικά,
ελληνικά – αγγλικά) και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

v.

Παροχή τριών (3) coffee break & ενός (1) ελαφρύ γεύματος (light lunch) για όλους του
συμμετέχοντες.
a. Το coffee break να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: νερά εμφιαλωμένα, καφέ φίλτρου,
στιγμιαίο καφέ, τσάι, χυμοί φρούτων, κουλουράκια, κέικ, πίτα/πιττάκια.
b. Το ελαφρύ γεύμα να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: Δύο Σαλάτες, Ζυμαρικό,
σαντουιτσάκια ή κάτι αντίστοιχο όπως πχ (τορτίγιες, club sandwich,) δύο είδη κρέατος,
γλυκάκια, αναψυκτικά, νερά εμφιαλωμένα, καφέ φίλτρου.

vi.

Σχεδιασμός και παραγωγή φακέλων, μπλοκ σημειώσεων και στυλό προς διανομή στους
συμμετέχοντες, σε αριθμό ικανό για να καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων (Οι υποψήφιοι
μπορούν να καταθέσουν στην προσφορά τους προτάσεις για το πώς θα είναι το folder το μπλοκ
και το στυλό, πχ διαστάσεις, χρώματα).

vii.

Εκτύπωση εντύπων (πρόγραμμα, παρουσιάσεις κτλ.) σε αριθμό ικανό για να καλύψει τις ανάγκες
των συμμετεχόντων.

viii.

Σχεδιασμός και παραγωγή δύο (2) roll-up banners. Τα banners θα παραμείνουν στην κατοχή του
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

ix.

Μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση των πεπραγμένων του συνεδρίου.

x.

Βιντεοσκόπηση των εργασιών του συνεδρίου.
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xi.

Φωτογράφιση καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

xii.

Συγγραφή τουλάχιστον δύο δελτίων τύπου, ενός πριν τις εκδηλώσεις και ενός απολογιστικού.
Επιμέλεια προώθησης των δελτίων τύπου στα ΜΜΕ. Επιμέλεια αποδελτίωσης.

 Διασφάλιση κόστους μετακίνησης και διαμονής δύο τουλάχιστον εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner), για συμμετοχή τους στα δύο
συνέδρια του Έργου στην Ισπανία και στην Ιταλία (Παραδοτέο Π 2.6).
3. Υποστήριξη στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 3 (Testing)
 Υποστήριξη και συμβουλευτική για ανατροφοδότηση στο συντονιστή εταίρο του έργου και τον εταίρο
διαχείρισης του ΠΕ 3 σχετικά με το σχεδιασμό του προτεινόμενου, κοινού μεθοδολογικού πλάνου για την
υλοποίηση του ΠΕ 3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου
(CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.1.1 του έργου (Παραδοτέο Π3.1), σε συνεργασία με την ομάδα
έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Συμμετοχή και υποστήριξη στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη μεθοδολογία ανάπτυξης των πιλοτικών
σχημάτων συνεργασίας (pilot plants) σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και
τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.1.2 του έργου
(Παραδοτέο Π3.2), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Σχέδιο μεθοδολογίας και πλάνο εργασιών για τον προσδιορισμό των κυριότερων θεματικών πεδίων της
κυκλικής οικονομίας στις Βιομηχανίες σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την Περιφερειακή
Στρατηγική ‘Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ανάλυση και προσδιορισμός των κυριότερων βιομηχανικών
επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στις πιλοτικές δράσεις με ενεργή συμμετοχή των εταιρειών
(οργάνωση συνάντησης, προσωπική επικοινωνία, κτλ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις
του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.2.1 του έργου (Παραδοτέο
Π 3.3), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Καταγραφή, ενημέρωση, ανάπτυξη και δραστηριοποίηση του δικτύου ενδιαφερομένων μερών με στόχο
την αναγνώριση του κυριότερου θεματικού πεδίου της κυκλικής οικονομίας στην περιφερειακή βιομηχανία
για τη μελλοντική δημιουργία πρότυπης βιομηχανικής μονάδας (pilot plant), σύμφωνα με το μεθοδολογικό
σχήμα και πλάνο δράσεων όπως έχουν αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του έργου στις σχετικές δράσεις
3.1 και 3.2 και τα σχετικά παραδοτέα που συνδέονται με αυτές (Παραδοτέο Π 3.4), σε συνεργασία με την
ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Ανάπτυξη έκθεσης αναφοράς για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τα πεπραγμένα των πιλοτικών
δράσεων στο περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.3.1 του έργου (Παραδοτέο Π 3.5), σε
συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Ανάπτυξη έκθεσης αξιολόγησης (σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος και την
κοινοπραξία του έργου) των πιλοτικών δράσεων στο περιφερειακό επίπεδο στη βάση κριτηρίων όπως
αυτά θα καθορισθούν από το συντονιστή εταίρο του έργου και την κοινοπραξία όπως ενδεικτικά είναι: ο
αριθμός των συμμετεχόντων εταιρειών και οργανισμών στο σχεδιαζόμενο pilot plant, ο βαθμός εμπλοκής
τους, ο καινοτόμος χαρακτήρας των εγχειρημάτων στο πλαίσιο του green manufacturing, τα οφέλη και οι
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μελλοντικές προοπτικές στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας που ανταλλάχθηκε σε διαπεριφερειακό επίπεδο
κλπ, σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.4.1 του έργου (Παραδοτέο Π 3.6).
 Υποστήριξη στην ανατροφοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη του «εκπαιδευτικού υλικού» για τη βέλτιστη
μέθοδο μεταφοράς της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση των πιλοτικών
δράσεων όπως αποτυπώνονται στην αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις
του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA). Οι αποδέκτες της μεταφοράς, κι ως εκ τούτου και του
εκπαιδευτικού υλικού, είναι μελλοντικές /υφιστάμενες συστάδες (clusters) και οι Περιφέρειες σε εθνικό
επίπεδο σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.5.1 του έργου (Παραδοτέο Π 3.7).
 Υποστήριξη στην ανατροφοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δομή και τη χρήση του
εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου
(CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.5.2 του έργου (Παραδοτέο Π 3.8), σε συνεργασία με την ομάδα
έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.


Εξασφάλιση των κατάλληλων εμπλεκομένων (συστάδες του βιομηχανικού τομέα, ερευνητικοί
οργανισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα της κυκλικής οικονομίας, φορείς χάραξης πολιτικής, κτλ)
στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων
σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΠΕ 3, σύμφωνα με το Παραδοτέο 3.6.1 του έργου
(Παραδοτέο Π 3.9).

 Διασφάλιση κόστους μετακίνησης και διαμονής δύο τουλάχιστον εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner), για συμμετοχή τους στο
σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία (Παραδοτέο Π 3.10).
4.Υποστήριξη στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 4 (Transferring)
 Υποστήριξη και συμβουλευτική στην ανατροφοδότηση του συντονιστή εταίρου του έργου και του ΠΕ 4
σχετικά με την ανάπτυξη του πλάνου εργασίας και της προσέγγισης των προβλεπόμενων δράσεων του
ΠΕ 4, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA),
σύμφωνα με το Παραδοτέο 4.1.1 του έργου (Παραδοτέο Π4.1), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Ενεργή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία με σκοπό την
ενημέρωση των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου για την κοινή μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί
όσον αφορά στη μεταφορά γνώσης και πρακτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη στο τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA),
σύμφωνα με το Παραδοτέο 4.1.2 του έργου (Παραδοτέο Π4.2).
 Ενεργή συμμετοχή στην ανατροφοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό κοινής μεθοδολογίας πλάνου
δράσεων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων/πρακτικών/γνώσης/μεθόδων και εργαλείων του ΠΕ 3
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA), σύμφωνα
με το Παραδοτέο 4.2.1 του έργου (Παραδοτέο Π4.3), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Ενεργή

συμμετοχή

και

εξασφάλιση

της

συμμετοχής

των

ενδιαφερόμενων

φορέων

στο

σεμινάριο/εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία για τον καθορισμό του τρόπου και της κοινής
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μεθοδολογίας για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου σε συστάδες
(clusters) και τις Περιφέρειες ως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Παραδοτέο 4.3.1 του
έργου (Παραδοτέο Π4.4). Στη συνάντηση θα πρέπει να διασφαλιστεί και η συμμετοχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner) .
 Υποστήριξη στην ανάπτυξη σχετικού περιεχομένου για την Έκθεση αναφοράς του σεμιναρίου σύμφωνα
με τα απαιτούμενα από το συντονιστή του έργου και του ΠΕ 4 (Παραδοτέο Π 4.5), σε συνεργασία με την
ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Εξασφάλιση της μεταφοράς γνώσης και μεθοδολογίας στο τοπικό/περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σε
τουλάχιστον ένα cluster, ή οργανισμό/φορέα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης,
εκτός κοινοπραξίας (στο τεχνικό δελτίο του Έργου αναφέρονται οι περιοχές μεταφοράς), σε συνεργασία
με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. Η μεταφορά γνώσης θα ακολουθήσει τη
μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στη Δράση 4.2 και το σχετικό παραδοτέο 4.2.1 (Παραδοτέο Π 4.6).
 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου (training course) με τον/τους αποδέκτη/ες της μεταφοράς
(Παραδοτέο Π 4.7), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Ανάπτυξη έκθεσης αναφοράς/πεπραγμένων εκπαιδευτικού σεμιναρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNR-ITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 4.4.1 του
έργου (Παραδοτέο Π4.8), σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου
Περιβάλλοντος.
 Εξασφάλιση της μεταφοράς γνώσης και μεθοδολογίας σε τουλάχιστον μια Περιφέρεια (εκτός Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας / το τεχνικό δελτίο του Έργου αναφέρονται οι Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών,
Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως περιοχές μεταφοράς) (Παραδοτέο Π 4.9), σε
συνεργασία με την ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου (training event) με την Περιφέρεια αποδέκτη της μεταφοράς
(Παραδοτέο Π 4.10).
 Ανάπτυξη έκθεσης αναφοράς/πεπραγμένων/αποτελεσμάτων δράσεων μεταφοράς στην Περιφέρεια
αποδέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου (CNRITIA), σύμφωνα με το Παραδοτέο 4.5.1 του έργου (Παραδοτέο Π4.11), σε συνεργασία με την ομάδα
έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του
έργου και να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και
να υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Άρθρο
2 και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής,
εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 20142020.
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Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να
τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και κάθε
παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και κάθε πιθανό έξοδο για την εκτέλεση του
έργου, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην προσφερόμενη τιμή κατά τη σύνταξη της οικονομικής
του προσφοράς. Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις δραστηριότητες
του έργου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω εφόσον του
ζητηθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία.
Παραδοτέα
Κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, ο Ανάδοχος συντάσσει παραδοτέα, εκθέσεις ή αναφορές για λογαριασμό
της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2, στο πλαίσιο της
υλοποίησης των καθηκόντων του.
Όλα τα επιμέρους παραδοτέα θα παραδοθούν στην αγγλική γλώσσα, με εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική
γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε ένα αντίτυπο.
Πέρα από τα επιμέρους παραδοτέα που αναφέρονται ανωτέρω και λόγω της πολυπλοκότητας υλοποίησης
του προκυρησσόμενου έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς πεπραγμένων και προόδου, με προβλέψεις προόδου των Δράσεων (Milestones)
για τον επερχόμενο μήνα. Στην τελευταία μηνιαία έκθεση ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει και όλη την Ψηφιακή
Λίστα εμπλεκόμενων φορέων σε Περιφερειακό Επίπεδο του βιομηχανικού και δημόσιου τομέα, με τα
αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας.
Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου “GREENOMED” αναφέρεται στο
τεχνικό δελτίο του ευρωπαϊκού έργου “GREENOMED”, το οποίο επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
Αναλυτικότερο – εφόσον απαιτηθεί – χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
στον Ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Τα επιμέρους παραδοτέα θα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
Μετά από απόφαση των εταίρων του έργου δύναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την
πορεία του έργου και επομένως και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του συμβούλου επίσης δύναται να
τροποποιηθεί. Την παρούσα στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ των εταίρων για τον ακριβή
καθορισμό των ημερομηνιών και των τοποθεσιών των συναντήσεων.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "GREENOMED"
Μήνας Υλοποίησης "GREENOMED"
Oct-17 Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Πακέτο Εργασίας
Πακέτο εργασίας 1 [Project management]
Π 1.1
Π.1.2
Π 1.3
Π 1.4
Π 1.5
Πακέτο εργασίας 2 [Project Communication]
Π 2.1
Π 2.2
Π 2.3
Π 2.4
Π 2.5
Π 2.6
Πακέτο εργασίας 3 (Testing)
Π 3.1
Π 3.2
Π 3.3
Π 3.4
Π 3.5
Π 3.6
Π 3.7
Π 3.8
Π 3.9
Π 3.10
Πακέτο εργασίας 4 (Transferring)
Π 4.1
Π 4.2
Π 4.3
Π 4.4
Π 4.5
Π 4.6
Π 4.7
Π 4.8
Π 4.9
Π 4.10
Π 4.11
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ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος
της διακήρυξης, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax), ώστε
να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις επ’ αυτού. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην
περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη
για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της Διακήρυξης.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης και μέσω της ιστοσελίδας του
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org  Νέα και Εκδηλώσεις Προκηρύξεις). Ωστόσο οι
υποψήφιοι ανάδοχοι συνίσταται να ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @ibec.org ότι έλαβαν ηλεκτρονικά το τεύχος της διακήρυξης, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν
διευκρινήσεις επ’ αυτού.
Το τεύχος και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.i-bec.org  Νέα και Εκδηλώσεις  Προκηρύξεις) και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 28/09/2017.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των
εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.
ΑΡΘΡΟ 4. Δικαίωμα συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που
έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως
υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που
η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5. Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν:
α. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο
συμμετέχουν και στην οποία θα αναφέρουν τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς και ότι αποδέχονται
όλους της όρους της παρούσας διακήρυξης.
β. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου
σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης
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γ. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.
δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενους από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό
αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών
τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν
ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον
εφόσον αυτός την αποδεχτεί.
ΑΡΘΡΟ 7. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε ένα (1) αντίτυπο , όπου πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κτλπ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να
γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean TransRegional Cooperation for green manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072) », INTERREG V – B
MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΛΟΥΤΡΩΝ 18, 57200, ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Οι Προσφορές κατατίθενται δακτυλογραφημένες σε ένα αντίγραφο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα,
με εξαίρεση σε πιθανούς τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή,
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εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνο στην Αγγλική. Εκτός από το
δακτυλογραφημένο αντίτυπο η Τεχνική Προσφορά κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή σε ευρέως
διαδεδομένο μαγνητικό μέσο, εντός του υποφακέλου που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές.
Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους (3) τρείς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο:
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης.
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια και θα χρησιμοποιηθούν από την επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Τεχνική, Επαγγελματική Ικανότητα, Οικονομική επάρκεια.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του, εντός
του Φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και με τη δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
1.

Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου του παρόντος έργου ο Υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα
σχετικά με το υπό ανάθεση έργο.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Τεχνικής προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:

1.1

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
1. επιχειρηματική δομή,
2. τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης.

1.2

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στα κατωτέρω θεματικά αντικείμενα:
1. Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων και ειδικότερα σε δράσεις επικοινωνίας και
διάχυσης αποτελεσμάτων.
2. Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πλάνων και δράσεων επικοινωνίας (τουλάχιστον 5
καμπάνιες επικοινωνίας την τελευταία πενταετία)
3. Εμπειρία με συμμετοχή σε διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και εκδηλώσεων
(Τουλάχιστον 3 συνέδρια ή/και εκδηλώσεις την τελευταία πενταετία)
4. Εμπειρία στην διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς (τουλάχιστον 4 σεμινάρια
(workshops) την τελευταία πενταετία).
5. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και ειδικότερα στην οικονομική διαχείριση καθώς και σε
δημιουργία εκθέσεων αναφοράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
6. Εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και μεθοδολογίας μεταφοράς
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γνώσης ή/και καινοτομίας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πεδία της
επαγγελματικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εμπλοκή σε
τουλάχιστον 5 εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα με σχετικό σκοπό).
7. Εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργειών και ομάδων συνεργασίας μεταξύ φορέων,
οργανισμών, επιχειρήσεων με στόχο τη δοκιμή, αξιολόγηση, μεταφορά και διάχυση καλών
πρακτικών και μεθοδολογίας όπως αναφέρονται σχετικά στο παραπάνω σημείο (εμπλοκή σε
τουλάχιστον 5 δράσεις/πρωτοβουλίες ή/και εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα με σχετικό
αντικείμενο και αποτελέσματα).
Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου τεχνικής προσφοράς) κατάλογο και
συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με
ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του
ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό. Επίσης απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων
ή/και πρωτοκόλλων παραλαβής
Στην προσφορά του ο προσφέρων θα επισημαίνει με σαφήνεια ποια έργα καλύπτουν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις.
Πίνακας Έργων
Συνοπτική
Α/Α

Τίτλος

Αναθέτουσα

Περιγραφή

Περίοδος

Οικονομική

Ποσοστό

Έργου

υπηρεσία

αντικειμένου

Υλοποίησης

αξία

συμμετοχής

έργου
1
2
3
ν
2.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και
αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να
συγκροτήσει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη με εμπειρία στην
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή
σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται
επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
1. Υπεύθυνο έργου – συντονιστή της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση
– ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και
αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία (ημερολογιακά έτη) στη διαχείριση, ή/και
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υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους πράξεων με άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας (επίπεδοproficiency ή αντίστοιχο).
2. Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, που να διαθέτει ή να συνδυάζει επαρκώς: ύπαρξη
πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, αποδεδειγμένη
τουλάχιστον τριετή

(ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση

συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους πράξεων με εμπειρία στην διαχείριση
οικονομικού αντικειμένου υλοποίησης του, ενώ θα πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency ή αντίστοιχο).
3. Δύο μέλη τουλάχιστον που να έχουν τριετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία, σε υλοποίηση
εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών έργων και στην υποστήριξη για εφαρμογές προβολής,
ευαισθητοποίησης ομάδων-στόχου, υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων και την
υποστήριξη για υπηρεσίες πληροφορικής.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
2.1

Πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα
με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Εταιρεία

(σε

περίπτωση
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ένωσης

Μέλους

Κοινοπραξίας)

Ομάδας

Ρόλος

στην

Έργου
ή

Έργου

σχήμα
δλδ.

Ομάδα

–Θέση

στο

υλοποίησης
Υπεύθυνος

Έργου, ή
Αναπληρωτής

Προτεινόμενοι
Ανθρωπομήνες
απασχόλησης

ή

στο έργο

μέλος ομάδας έργου

2.2

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών
συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).

2.3

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από
Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού
σημειώματος τους.

3.

Υπεργολαβία
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει εντός του φακέλου
τεχνικής προσφοράς τα ακόλουθα:

3.1

Συμπληρωμένο το παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
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Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε

Ημερομηνία
Επωνυμία Υπεργολάβου

Υπεργολάβο

Δήλωσης
Συνεργασίας

Κατάλογο στελεχών του/των υπεργολάβου/ υπεργολάβων που θα συμμετέχουν στην ομάδα έργου

3.2

συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικών των ως άνω σημείων 2.2, 2.3.
Οικονομική Επάρκεια

4.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια οικονομικής επάρκειας:
Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο με
το 100% με τον προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το ίδιο
ισχύει και σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.
Στις ενώσεις ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι

4.1

εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των
στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η
Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων
αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των
διευκρινίσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

2.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

3.
-

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. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

4.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος εκτός των ανωτέρω πρέπει
να περιέχει επίσης τα παρακάτω σε σειρά:
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1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του αντικειμένου της
σύμβασης.
2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης
του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα.
4. Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και επίπεδα διοίκησης.
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μαγνητικό μέσο (CD), το οποίο θα εμπεριέχεται στο
σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Στο CD θα περιέχονται μόνο τα 4 ανωτέρω ζητούμενα
και όχι τα παραπάνω δικαιολογητικά (εμπειρία, ομάδες έργου κτλ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα βαθμολογηθεί με βάση τα κατωτέρω και με τους
συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται παρακάτω:
Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των
1

απαιτήσεων της σύμβασης
Κριτήριο 1 (Κ1) με συντελεστή βαρύτητας (Σ1) 40%
Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας

2

της μεθοδολογίας υλοποίησης
Κριτήριο 2 (Κ2) με συντελεστή βαρύτητας (Σ2) 30%
Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και

3

σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
Κριτήριο 3 (Κ3) με συντελεστή βαρύτητας (Σ3) 20%
Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου

4

και τα επίπεδα διοίκησης
Κριτήριο 4 (Κ4) με συντελεστή βαρύτητας (Σ4) 10%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί
ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή
πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση
αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016
Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου θα υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει
συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος IV της παρούσας διακήρυξης.
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Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφορές πρέπει να
συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη
και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλα τα φύλλα τους θα πρέπει
να μονογράφονται από τον ίδιο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
U = Σ1*Κ1 +Σ2 *Κ2+Σ3*Κ3+Σ4*Κ4
δηλαδή U= 0,40*Κ1 +0,30*Κ2 +0,20*Κ3 + 0,10*Κ4
H βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον ανωτέρω τύπο κυμαίνεται από 100 έως
120 βαθμούς.
Σε περίπτωση που η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου δεν καλύπτει όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές (είτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε η περιγραφή –ανάλυση των 4 κριτηρίων
δεν είναι ικανοποιητική) η βαθμολογία είναι κάτω από 100 και επομένως η προσφορά κρίνεται ως
απορριπτέα .
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με οποιονδήποτε
τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.), όπου θα παραλαμβάνονται με
χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι και
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα.
Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
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Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 9. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια
από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 10. Έλεγχος Δικαιολογητικών
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία είναι τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς δύναται να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του άρθρου
117 του Ν4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 11. Διευκρινίσεις Προσφορών
Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών
ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά
ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η
συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως
συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων
στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή,
αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 12. Ενστάσεις – Προσφυγές
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και
στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
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τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 13. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77
(Ν4412/2016). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα
της σύμβασης, 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 από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
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δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 14. Δικαίωμα Ματαίωσης
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής
προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της
σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 (Ν4412/2016).
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 15. Κατακύρωση –Σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως
η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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ΑΡΘΡΟ 16. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. 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 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 στη Θεσσαλονίκη.
ΑΡΘΡΟ 17. Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 1.
ΑΡΘΡΟ 18. Χρονοδιάγραμμα
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως την 31/07/2019.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του
χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η
εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους
που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς
λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο
Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους
καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα
Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και
λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το
μέλλον.
Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με
την ίδια ως άνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη
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ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους
δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται
δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου “GREENOMED” αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τη Διαχειριστική Αρχή, τότε και το παρόν
έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία.
ΑΡΘΡΟ 19. Παραλαβή
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών
που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου να αποκριθεί εγγράφως με
τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί
των παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων, ο Ανάδοχος
καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή
του Έργου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με τη Σύμβαση ελέγχους για την άρτια
εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις,
να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων
εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος,
ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.
Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από
την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 20. Τρόπος Πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει σύμφωνα με την πρόοδο παράδοσης των
επιμέρους παραδοτέων της σύμβασης, με βάση την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Βάση του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου, ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πακέτο εργασίας είναι ο
ακόλουθος:


Πακέτο Εργασίας 1 Project Management: Προϋπολογισμός 12.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)



Πακέτο Εργασίας 2 Project Communication: Προϋπολογισμός 10.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)



Πακέτο Εργασίας 3 Testing - Προϋπολογισμός 33.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)



Πακέτο Εργασίας 4 Transferring- Προϋπολογισμός 10.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με την παράδοση των επιμέρους παραδοτέων όπως αυτά
παρουσιάζονται στη Τεχνική Περιγραφή του έργου και με βάση την Οικονομική Προσφορά του αναδόχου για
κάθε παραδοτέο, και μετά την οριστική παραλαβή τους.
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή
δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011 όπως τροποποιείται με το
Ν.4412/2016) για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.
Τέλος, σημειώνεται ότι η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον
Τραπεζικό Λογαριασμό του Έργου “GREENOMED”, που διατηρεί το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος,
αποκλειστικά για το παρόν έργο.
ΑΡΘΡΟ 21. Τροποποίηση Σύμβασης
Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 22. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα παραδοτέα.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα παραδοτέα.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 23. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 24. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016
β) εφόσον δε παρέδωσε τα παραδοτέα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016
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Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα παραδοτέα δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 25. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση παραδοτέων
Αν τα παραδοτέα παραδοθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου, χωρίς ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 26. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών,
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 27. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους
όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως
λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο για ιδιαιτέρως
σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους
αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις
του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
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ΑΡΘΡΟ 28. Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει
στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Έργου.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων
ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν
ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα κριτήρια
και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού
προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από
κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
ΑΡΘΡΟ 29. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 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 αυτούς της
Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
ΑΡΘΡΟ 30. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της
αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων
υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή
των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89
(Ν4412/2016),
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 (Ν4412/2016),
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στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 89 (Ν4412/2016).
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί
να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι
η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 (Ν4412/2016). Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά δύναται να κριθεί μία
προσφορά όταν είναι χαμηλότερη του 80% του ενδιάμεσου (median) των έγκυρων οικονομικών προσφορών
που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο
μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει
προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε
πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής
ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση
με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
1. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον
πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
2. Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου
(ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).
3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμά εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
1. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
2. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού
(φωτοαντίγραφο).
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες
(Ε.Ε.):
1. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
2. Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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: [Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100018432]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λουτρών 18, Λαγκαδάς, 57200]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Τζιόλας Νικόλαος]
- Τηλέφωνο: [+30 2394023485]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@i-bec.org]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.i-bec.org]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean TransRegional Cooperation for green manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B
MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020», CPV: 71241000-9 Μελέτες
σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων, 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
& 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Αναφέρεται στη Διακήρυξη]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν

δεν

υπάρχει

εγκατάστασης
αναφέρετε

ΑΦΜ

στη

χώρα

του

οικονομικού

φορέα,

άλλον

εθνικό

αριθμό

ταυτοποίησης,

εφόσον

απαιτείται

και

υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση

στο

Διαδίκτυο

(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽

[ ] Ναι [] Όχι

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

κατάλογο/Μητρώο

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

επίσημο

εγκεκριμένων

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό

(π.χ.

βάσει

εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);
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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
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου

α) [……]

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής

ή

πιστοποίησης,

κατά

περίπτωση:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

πιστοποίηση

εγγράφων):[……][……][……][……]

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ) [……]

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά

περίπτωση,

την

κατάταξη

στον

επίσημο κατάλογοv:

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,

συμπληρώστε

τις

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ

εφόσον

αυτό

απαιτείται στη

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της

ε) [] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

εγγράφων):

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:
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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
φορέα

στην

ένωση

ή

α) [……]

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) [……]

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 …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Στήριξη:

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 :
Ο

οικονομικός

φορέας

Απάντηση:
προτίθεται

να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι

που

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

καταδικαστική

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:
Υπάρχει

τελεσίδικη

απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου xvi το
οποίο

είναι

μέλος

του

διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει

εξουσία

εκπροσώπησης,

λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας

περίοδος

αποκλεισμού

που
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

εξακολουθεί να ισχύει;

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)

Ημερομηνία

της

καταδικαστικής

α) Ημερομηνία:[ ],

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

σημείο-(-α): [ ],

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους

λόγος(-οι):[ ]

λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]

γ)

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και

Εάν

ορίζεται

απευθείας

καταδικαστική απόφαση:

στην

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν

ναι,

περιγράψτε

τα

μέτρα

που

[……]

λήφθηκανxxi:
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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

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την

πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης xxii , στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

απόφασης;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

αναφερθούν

αναφερθούν

ασφάλισης που οφείλει

λεπτομερείς

λεπτομερείς

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,

πληροφορίες

πληροφορίες

των δεδουλευμένων τόκων ή των

[……]

[……]

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

υποχρεώσεων;
1)

Μέσω

δικαστικής

ή

διοικητικής

δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή

εισφορών

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

διατίθεται

εγγράφων): xxiv

κοινωνικής

των

φόρων
ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

αφερεγγυότητα,

πιθανή

Απάντηση:

σύγκρουση

συμφερόντων

ή

επαγγελματικό

παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;

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

Βρίσκεται

ο

οποιαδήποτε

οικονομικός
από

φορέας

τις

σε

[] Ναι [] Όχι

ακόλουθες

καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

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

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

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

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη

της

εφαρμοστέας

εθνικής

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
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λειτουργίας

υπό

αυτές

αυτές

τις

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

περιστάσειςxxvii
Εάν

η

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

εγγράφων): [……][……][……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο

οικονομικός φορέας

σοβαρό επαγγελματικό

[] Ναι [] Όχι

παράπτωμαxxviii;

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:
[..........……]
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 xxix ,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[.........…]

πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση

συνδεδεμένη

με

[] Ναι [] Όχι

αυτόν

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί

στην

προετοιμασία

διαδικασίας σύναψης της

της

σύμβασηςxxx;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[...................…]

πληροφορίες:
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή

[] Ναι [] Όχι

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο

προηγούμενης

δημόσιας

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα

φορέα

ή

προηγούμενης

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[….................]

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί

ο

οικονομικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων

κατά

την

παροχή

των

πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση

τα

δικαιολογητικά

απαιτούνται

από

την

που

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
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών

Απάντηση:

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής

[] Ναι [] Όχι

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ε
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 τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1)

Ο

Απάντηση

οικονομικός

εγγεγραμμένος

φορέας
στα

είναι

[…]

σχετικά

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να

τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα

[ …] [] Ναι [] Όχι

εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική

και

χρηματοοικονομική

Απάντηση:

επάρκεια
1α)

Ο

(«γενικός»)

ετήσιος

κύκλος

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών

[……],[……][…]νόμισμα

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή φορέας

έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2α)

Ο

ετήσιος

(«ειδικός»)

κύκλος

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

εργασιών του οικονομικού φορέα στον

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

[……],[……][…] νόμισμα

οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο

(διαδικτυακή

εξήςxxxv:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

διεύθυνση,

αρχή

ή φορέας

έκδοσης,

[……][……][……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες

[…................................…]

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
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ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη

περίοδο,

αναφέρετε

την

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον
αναλογίες

αφορά
xxxvi

τις

χρηματοοικονομικές

που ορίζονται στη σχετική

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

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως

(διαδικτυακή

εξής:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

διεύθυνση,

αρχή

ή φορέας

έκδοσης,

[……][……][……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5)

Το

ασφαλισμένο

ποσό

στην

[……][…]νόμισμα

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
διεύθυνση,

αρχή

ή φορέας

εξής:

(διαδικτυακή

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή

[……..........]

χρηματοοικονομικές

απαιτήσεις,

έκδοσης,

οι

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να

(διαδικτυακή

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

στα

[……][……][……]

έγγραφα της

σύμβασης διατίθεται

διεύθυνση,

αρχή

ή φορέας

έκδοσης,

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

έργων:

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

Κατά

τη

διάρκεια

της

περιόδου

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

αναφοράς xxxviii , ο οικονομικός φορέας έχει

[…]

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους

Έργα: [……]

που έχει προσδιοριστεί:

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή φορέας

έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή

[……][……][……]

εκτέλεση και ολοκλήρωση των

σημαντικότερων

εργασιών

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)

Μόνο

συμβάσεις

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

υπηρεσιών:

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

Κατά

για

τη

δημόσιες

διάρκεια

της

περιόδου

[…...........]

αναφοράς xxxix , ο οικονομικός φορέας έχει

Περι

ποσ

ημερ

παρα

προβεί

γρα

ά

ομην

λήπτε

ίες

ς

στις

ακόλουθες

κυριότερες

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί

ή

έχει

παράσχει

φή

τις

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2)

Ο

οικονομικός

χρησιμοποιήσει

το

φορέας

μπορεί

ακόλουθο

να

[……..........................]

τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες xli , ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων

[……]

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
προσωπικό

ή

το

ακόλουθο

τεχνικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, "GREENOMED" (1MED15_111_M2_072)

51

17PROC002012418 2017-09-28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green
manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072) »,
INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο

τεχνικό

εξοπλισμό

[……]

και

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει

τα

ακόλουθα

[....……]

συστήματα

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:

[] Ναι [] Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων

xlii

όσον αφορά το

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:

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

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται

στη

σχετική

πρόσκληση

ή

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) [……]

β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει

τα

ακόλουθα

[……]

μέτρα

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο

[........], [.........]

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του

[........], [.........]

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη

[……]

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει

σε

τρίτους

υπεργολαβίαςxliii

υπό

[....……]

μορφή

το ακόλουθο τμήμα (δηλ.

ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
[] Ναι [] Όχι

:
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα

δείγματα,

φωτογραφίες

των

περιγραφές

προϊόντων

που

ή
θα

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται

από

πιστοποιητικά

γνησιότητας·

[] Ναι [] Όχι

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

(διαδικτυακή

Εάν

επακριβή

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διεύθυνση,
στοιχεία

αρχή

αναφοράς

ή φορέας
των

έκδοσης,

εγγράφων):

[……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί

ο

προσκομίσει

οικονομικός
τα

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

απαιτούμενα

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων,

επαληθευόμενη

με

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
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έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν

όχι,

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

εξηγήστε

τους

λόγους

και

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
(διαδικτυακή

μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

επακριβή

διεύθυνση,
στοιχεία

αρχή

αναφοράς

ή φορέας
των

έκδοσης,

εγγράφων):

[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και

Απάντηση:

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
πρότυπα

με

τα

απαιτούμενα

διασφάλισης

ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Εάν

[……] [……]

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται

με

τα

απαιτούμενα

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

[……] [……]

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί

τα

αντικειμενικά

Απάντηση:
και

χωρίς

[….]

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται
να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του
αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά

[] Ναι [] Όχιxlv

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός

φορέας

διαθέτει

τα

απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων

επακριβή

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το

[……][……][……]xlvi

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xlvii, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [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 στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που Το οικείο Πρωτοδικείο
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της για τα οποία δήλωσε
υπεύθυνα στον ότι δεν έχει καταδικαστεί Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιστοποιητικό

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία α)Το οικείο Πρωτοδικείο

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από (ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού δεν τελεί σε πτωχευτικό
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν συμβιβασμό)
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

β) ΓΕΜΗ

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή (εξυγίανση
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις αναγκαστική
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' αναστολή

ή

εκκαθάριση,
διαχείριση,

επιχειρηματικών

της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το δραστηριοτήτων/ανάλογη
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη κατάσταση)
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή Ο οικείος Ασφαλιστικός
χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις φορέα
τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος
σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή Υπουργείο Οικονομικών/
χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υπηρεσία TAXISNET
υποχρεώσεις τους .
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Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

Το οικείο Επιμελητήριο

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά είναι
δυνατό να μεταβάλλονται με βάση τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά
προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που
προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων, κατά
τα οριζόμενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν κοστολογηθεί ως
ακολούθως
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποσό σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

Πακέτο Εργασίας 1

Ποσό ΦΠΑ σε €

Ποσό σε €
(με ΦΠΑ)

9.677,42

2.322,58

12.000,00

8.064,52

1.935,48

10.000,00

Πακέτο Εργασίας 3 Testing

26.612,90

6.387,10

33.000,00

Πακέτο Εργασίας 4 Transferring

8.064,52

1.935,48

10.000,00

52.419,36

12.580,64

65.000,00

Project Management
Πακέτο Εργασίας 2
Project communication

ΣΥΝΟΛΟ

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων Οικονομικής
Προσφοράς.
Πίνακας 1: Προϋπολογισμός Έργου ανά Πακέτο εργασίας & Παραδοτέο
Οικονομική Προσφορά
Πακέτο Εργασίας

Ποσό σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό ΦΠΑ σε €

Ποσό σε €
(με ΦΠΑ)

Πακέτο εργασίας 1 [Project management]
Π 1.1
Π.1.2
Π 1.3
Π 1.4
Π 1.5
Πακέτο εργασίας 2 [Project Communication]
Π 2.1
Π 2.2
Π 2.3
Π 2.4
Π 2.5
Π 2.6
Πακέτο εργασίας 3 (Testing)
Π 3.1
Π 3.2
Π 3.3
Π 3.4
Π 3.5
Π 3.6
Π 3.7
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, "GREENOMED" (1MED15_111_M2_072)
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Π 3.8
Π 3.9
Π 3.10
Πακέτου εργασίας 4 (Transferring)
Π 4.1
Π 4.2
Π 4.3
Π 4.4
Π 4.5
Π 4.6
Π 4.7
Π 4.8
Π 4.9
Π 4.10
Π 4.11
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αναλογούν ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Τελική τιμή με ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο
άτομο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος
ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, επισημαίνοντας ότι «…ο συνολικός προϋπολογισμός
της προσφοράς μας, δεν ξεπερνάει το συνολικό προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου έργου».
Επισημαίνεται ότι Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για
έξι (6) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα
την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΣ
..........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ...

1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω
ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ...................
και της .................

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως
από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 –
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
................, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την
.....(ημερομηνία)...... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού
της εγγύησης.

6.

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος
για την Τράπεζά μας.
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ,
πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xlvi
xlvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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