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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS
ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ
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www.promitheus.gov.gr
ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ
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ΡΟΣΦΟΩΝ (ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ
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Μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. www.promitheus.gov.gr
101.854,83€ (χωρίσ ΦΡΑ)
126.300,00€ (με ΦΡΑ)
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INTERREG ΙΑ CBC"Greece - Republic of
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Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και κατά 15% από
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Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr
-Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
21/06/2021 και ϊρα 14:00
25/06/2021 και ϊρα 14:00
Ονομ/πωνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΑΓΛΑΝΝΘΣ
ΑΛΚΜ. ΤΘΛΕΦ: 2385351322
ΑΛΚΜ. FAX: 2385051436
e-mail: karpresp@otenet.gr
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Διμοσ Ρρεςπϊν

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λαιμόσ Ρρεςπϊν

Ρόλθ

Ρρζςπεσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

57077

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL533

Τθλζφωνο

23853 51322

Φαξ

23850 51436

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prespa@otenet.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΑΓΛΑΝΝΘΣ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http://www.prespes.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Ο Διμοσ Ρρεςπϊν είναι Οργανιςμόσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ
Κυβζρνθςθσ (Υποτομζασ ΟΤΑ).

Κφρια δραςτθριότθτα Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι γενικϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν

Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

β)

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ.

γ)

H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθ διεφκυνςθwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

Σελίδα 5 από 92

21PROC008684216 2021-05-31
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ υποβολισ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται ςε ζντυπθ
μορφι:
Διμοσ Ρρεςπϊν
Ταχ. Διεφκυνςθ : Λαιμόσ Ρρεςπϊν
Ταχ. Κϊδικασ

: 53150

Τθλζφωνο

: 23853 51300

(με αναφορά ςτο Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ και ςτον Αρ. Πρωτ. Διακιρυξθσ)

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG
ΛΑ CBCΕλλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ζργο με τίτλο: ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border
area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ
Συνεργαςίασ INTERREG ΛΑ CBC "Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020"»

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ: 1. Ανάπτυξθ και ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ
Ειδικόσ Στόχοσ: 1.3 Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και προϊκθςθ του τουριςμοφ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι
με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τουριςμό

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων «Ραροχι
υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ςτο πλαίςιο του
ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of Prespes through the promotion
of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ
περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με ακρωνφμιο
‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG ΛΑ CBC "Greece Σελίδα 6 από 92
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Republic of North Macedonia 2014-2020"» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Οι υπό παροχι υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :72500000-0 Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ, 79950000-8 Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων
και ςυνεδρίων, 92111260-2 Ραραγωγι ενθμερωτικϊν βιντεοταινιϊν και περιλαμβάνουν τα κάτωκι
παραδοτζα :


ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3.1.1: Συλλογι, χαρτογράφθςθ και καταγραφι πλθροφοριϊν για μουςεία και
ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςε μια βάςθ δεδομζνων (Collection, mapping and registration of
information on museums and points of interest in a database)



ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3.1.2: Δθμιουργία ψθφιακοφ χάρτθ (Creation of digital map)



ΡΑΑΔΟΤΕΟ

3.1.3:Δθμιουργία

3D

φωτορεαλιςτικϊν

μοντζλων

(Development

of

3D

photorealistic models)


ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3.1.4: Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα τθ Βυηαντινι Ρρζςπα (Scientific Conference
for the Byzantine Prespa)



ΡΑΑΔΟΤΕΟ

5.1.1.:

Ανάπτυξθ

δίγλωςςθσ

πλατφόρμασ

–

εφαρμογισ

επαυξθμζνθσ

πραγματικότθτασ (Development of bilingual platform – application of augmented reality)


ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5.1.2.: Δθμιουργία θλεκτρονικοφ δίγλωςςου εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ (Creation of
electronic bilingual educational game)



ΡΑΑΔΟΤΕΟ 5.1.3.: Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ παρουςίαςθσ βίντεο τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
των Ρρεςπϊν (Development of a bilingual video presentation of the cultural heritage of Prespa)

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 126.300,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 101.854,83€ και ΦΡΑ : 24.445,17€).
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Ο Διμοσ Ρρεςπϊν ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the
cross-border area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του
πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ
τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με

ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο
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Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG ΛΑ CBC "Greece - Republic of North Macedonia 20142020"», ζχοντασ υπόψθ ότι θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία
και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α ́ 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογί
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπωσ ιςχφει.
2) των παρ. 1δ και 1ε του άρκρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικί τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», ςφμφωνα με τισ οπο ίεσ θ Οικονομικί
Επιτροπί αποφαςίηει τθν ζγκριςθ δαπανϊν και τθ διάκεςθ των πιςτϊςεων , κακϊσ επίςθσ καταρτίηει τουσ
όρουσ και ςυντάςςει τθ διακιρυξθ.
3) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
4) του π.δ 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
5) του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α ́ 74) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα

– Σροποποίθςθ Διατάξεων του π .δ. 318/1992

(Α 1
́ 61) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
6)του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’/8-12-2014) «Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
7) Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ -Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα -Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
8) Τθσ παρ. Η του άρκρου 1ου του ν . 4152/2013 (ΦΕΚ Α ́ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογθ́σ των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 - Προςαρμογί τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
του Ευρωπαϊκοφ́ κοινοβουλίου και

2011/7/ΕΕ

του υμβουλίου τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των

κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
9) του ν . 4013/2011 (ΦΕΚ Α ́ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςιϊν υμβάςεων και
Κεντρικοφ́ Ηλεκτρονικοφ́ Μθτρϊου Δθμοςιϊν υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφάλαιοφ του ν .
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ », όπωσ
ιςχφει.
10) τθσ με Α.Ρ. 137675/EΥΚΥ1016 (ΦΕΚ 5968 Βϋ/31-12-2018) «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ.
110427/ΕΥΚΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ με τίτλο«Σροποποίθςθ και
αντικατάςταςθ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Βϋ1822) Τπουργικισ Απόφαςθσ ‘Εκνικοί
κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ζλεγχοι νομιμότθτασ
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δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και
Ενδιάμεςουσ Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» ”»
11)τθσ με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
12) τθσ με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),
13) τθσ υπ’ αρικ. Ρ1/678/26.03.2013 Εγκυκλίου 1 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου με κζμα: «Λειτουργία
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)»,
14)τθσ υπ’ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «υκμίςεισ για α) τθ διαδικαςία και τον τρόπο
θλεκτρονικισ επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ αςφαλοφσ χρονοςιμανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και τα
πρότυπα του ςυςτιματοσ για τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι ΝΡΛΔ με χριςθ ΤΡΕ και
γ) τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του δθμοςίου τομζα και των φυςικϊν προςϊπων
ι ΝΡΛΔ»,
15) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α ́ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικί ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια”
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
16) του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α ́ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν».
17)του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
18) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
19) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
20)του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει
21) του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,
22) του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
23) του π.δ. 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
24) τθν υπ. αρικ. 34/2021 Μελζτθ ενδεικτικοφ́ προχπολογιςμοφ 126.300,00 €
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25) Τθν υπ. αρ. 300488/ΥΔ1244 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ με τίτλο
«Σφςτθμα Διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι
ςυνεργαςία» (ΦΕΚ 1099/19-04-2016 τεφχοσ Β’)
26)Το Εγχειρίδιο Υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ INTEREG IPA CBC Ελλάδα–Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ
Μακεδονίασ 2014-2020 (Program and Project Implementation Manual)
27) Τισ οδθγίεσ προσ τουσ Ζλλθνεσ Εταίρουσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία»

28) Τθν αρικμ. 24/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ υλοποίθςθ του
υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of
Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’.

30) Τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ (Subsidy Contact CN1-S.O 1.3-SC 040/4-7-2019) όπωσ
ςυμφωνικθκαν μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (Managing Authority) του Ρρογράμματοσ Εδαφικισ
Συνεργαςίασ INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020 και του
Επικεφαλισ Εταίρου του ανωτζρω ζργου

31)Τθν υπ’ αρικμ. 273/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με α/α 19, για δζςμευςθ ποςοφ
126.300,00 €, του Κ.Α.: 10.6142.02 του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021
32) Τθν αρικ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΦΨΩΞ8-5ΝΗ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία
εγκρίκθκε θ αρικ. 34/2021 Μελζτθ (Τεχνικι περιγραφι) για τθν υπθρεςία : «Διαδραςτικζσ εφαρμογζσ και
ςυνζδριο τθσ πράξθσ HOLY WATER» «Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ςτο πλαίςιο του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the
cross-border area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Eνίςχυςθ του
πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ
φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα
Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG ΛΑ CBC "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020"»
προχπολογιςμοφ 126.300,00€ και θ εκτζλεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ και κακορίςτθκε ο τρόποσ εκτζλεςισ
τθσ με ανοικτό́ θλεκτρονικό́ διαγωνιςμό́ άνω των ορίων ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 ΚΑΛ ΕΓΚΜΚΘΚΑΝ ΟΛ
ΠΟΛ ΤΘΣ 4/2021 ΔΛΑΚΙΥΞΘΣ.
33)των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
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ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 31/05/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00 και με
καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ τθν 21-06-2021 θμζρα Δευτζρα ϊρα
14:00 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο 2 άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», τον 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει βάςει του 4497/2017.

1.6

Α.

Δθμοςιότθτα

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 133273 .
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) ςτθν διαδρομι : www.prespes.gr .

Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο (τοπικό και νομαρχιακό) βαρφνει τον Ανάδοχο(Ν.4412
άρκρ.379παρ.10,12,Ν. 3548/2007 άρκρο 4, Ν. 3801/2009 άρκρο 46).
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1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ παροφςα Διακιρυξθ 4/2021 με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ



το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)



οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ-Τόποσ-Χρόνοσ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρματου
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
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β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γλϊςςα

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Στισ περιπτϊςεισ που
με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τα προβλεπόμενα ςτισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α` 94). Ομοίωσ, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο,
κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ αϋ . Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ζγγραφα ςε απλι φωτοτυπία

,

εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ , ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν έναρξθ διαδικαςίασ ςύναψθσ ςύμβαςθσ, κατ’ εφαρμογιν τθσ διάταξθσ του άρκρου 80
παρ. 13 του ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων και όχι δεςμευτικά, επιςυνάπτονται ςτο Ραράρτθμα IΛ τθσ
παροφςασ Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ Ανακζτουςα
Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Θ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπζρ
του ςυμμετζχοντοσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό φψουσ 2% επί του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ του διαγωνιςμοφ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ
τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΡΑ), ιτοι ςτο ποςό των δφο χιλιάδων τριάντα επτά ευρϊ και δζκα λεπτϊν
(2.037,10 €).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
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αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 § 5 ν. 4605/2019.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.7, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ
τουΔιοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
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Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
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(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
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διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7.Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαιακαι από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ/Κοινοπραξία οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ
ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ
για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το
διαγωνιςμό.

2.2.4 Κριτιρια Επιλογισ
Ειδικότερα, οι Ρροςφζροντεσ κα πρζπει να πλθροφν τισ κατωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ:
2.2.4.1. Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ. Οι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
Να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017,2018,2019) ίςο
με το 150% του προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:

Α. Ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει ςυναφι ζργα, που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε
κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ με ςυναφι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτο αντικείμενο του ζργου, ωσ εξισ:
 Ζνα (1) ζργο ςχετικό με ανάπτυξθ εφαρμογϊν με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ (augmented reality).
 Ζνα (1) ζργο ςχετικό με ζρευνα πεδίου, καταγραφι, τεκμθρίωςθ και δθμιουργία βάςθσ
δεδομζνων.
 Ζνα (1) ζργο ςχετικό με ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ ςε τουλάχιςτον 2
γλϊςςεσ

Β. Να διακζτουν ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και
εμπειρίασ. Θ προτεινόμενθ από τον υποψιφιο ομάδα ζργου κα πρζπει να απαρτίηεται από επαρκι ςε
αρικμό άτομα, με τα κάτωκι προςόντα και εμπειρία, τα οποία κα πρζπει να περιγράφονται επακριβϊσ ςε
αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα. Συγκεκριμζνα, θ ομάδα ζργου του υποψθφίου αναδόχου απαιτείται
κατ’ ελάχιςτον να αποτελείται από 11 (ζντεκα) ςτελζχθ με τα παρακάτω προςόντα και εμπειρία, επαρκϊσ
αποδεικνυόμενα.


Ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει Ρανεπιςτθμιακό
τίτλο ςπουδϊν Ρλθροφορικισ ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ,
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ, Δεκαετι επαγγελματικι εμπειρία ωσ υπεφκυνοσ ζργου
(Project Manager) ςτθ διαχείριςθ ζργων



Ζνασ (1) Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 10ετι
γενικι επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςθ ςυντονιςμοφ και διοίκθςθσ ζργων ΤΡΕ. Επιπρόςκετα κα
πρζπει να ζχει διατελζςει Υπεφκυνοσ ζργου ςε ζργα ςχετικά με τθν ανάπτυξθσ εφαρμογϊν με τθ
χριςθ τθσ τεχνολογίασ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (augmented reality)
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Ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (QualityAssurance Manager), ο οποίοσ κα πρζπει να
διακζτει δίπλωμα ελζγχου διαςφάλιςθσ ποιότθτασ εν ιςχφ από Φορζα Επικεϊρθςθσ,
Ριςτοποίθςθσ και Εκπαίδευςθσ κακϊσ και τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςε ζργα ΤΡΕ.



Τζςςερεισ (4) Ρρογραμματιςτζσ (Developers), οι Ρρογραμματιςτζσ (Developers) κα πρζπει να
διακζτουν εξειδίκευςθ ςτον ςχεδιαςμό/υλοποίθςθ βάςεων δεδομζνων και εφαρμογϊν.
Τουλάχιςτον ο ζνασ (1) κα πρζπει να διακζτει Ρανεπιςτθμιακό Δίπλωμα Τμιματοσ Ρλθροφορικισ
ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ι
Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι τίτλου ςπουδϊν αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ άλλου ςυναφοφσ Τμιματοσ
τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμου και αντιςτοίχου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ Τμιματοσ Ρλθροφορικισ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ άλλου ςυναφοφσ Τμιματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμου και αντιςτοίχου
τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ



Ζνασ (1) ειδικόσ 3D Animation, ο οποίοσ κα διακζτει εξειδίκευςθ και τουλάχιςτον 4ετι
επαγγελματικι

εμπειρία

ςτθν

δθμιουργία

τριςδιάςτατων

μοντζλων,

γραφικϊν

και

αναπαραςτάςεων. Ο ειδικόσ 3D Animation κα πρζπει να διακζτει ςχετικό πανεπιςτθμιακό τίτλο
ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (Computer animation, computer visualization, 3D
modeling) και ςχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (Computer
animation, computer visualization, 3D modeling)


Ζνασ (1) Αρχαιολόγοσ – Ιςτορικόσ, με ειδίκευςθ και εμπειρία

ςτθ Διαχείριςθ Ρολιτιςμικισ

Κλθρονομιάσ


Ζνασ (1) Αρχιτζκτονασ, με εμπειρία ςτθ μελζτθ και αναςτφλωςθ βυηαντινϊν μνθμείων τθσ
περιοχισ Ρρεςπϊν για τον ςχεδιαςμό τθσ απεικόνιςθσ τθσ Βαςιλικισ του Αγίου Αχιλλείου και
γνϊςθ τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ για τθν παρουςίαςθ τθσ μζςα από κείμενα,
ςχζδια κ.α.



Ζνασ (1) Σκθνοκζτθσ. Ο Σκθνοκζτθσ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςε ζργα
Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ

2.2.6.1. Σε περίπτωςθ που ο Συμμετζχων αποτελεί Ζνωςθ ι Κοινοπραξία:
-

επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων των άρκρων 2.2.5 και 2.2.6 από τα
Μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ ακροιςτικά να καλφπτονται όλεσ.

2.2.7 Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν
Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ, που να είναι ςε ιςχφ τόςο
κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν όςο και κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Σθμειϊνεται ότι ςε περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων,
υποβάλλεται από τον φορζα ςτιριξθσ το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικά από το νόμιμο εκπρόςωπο του τρίτου φορζα.

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ των Λόγων Αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από το
άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΤΕΥΔ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαIV,
το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 και το οποίο
υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Το ΤΕΥΔ καταρτίςτθκε από τθν Ανακέτουςα Αρχθ́ βάςει του τυποποιθμένου εντύπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρώνεται από τουσ προςφέροντεσ οικονομικούσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατε

υκυντιριασ Οδθγίασ

15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τθσ

Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΛΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ . Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφθ́
είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr)
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
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αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται,κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ:
A) ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Λ.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τουσ διαχειριςτζσ,
B) ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (Α.Ε.). Ωσ εκπρόςωποσ του
οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Γ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθ (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Τα αποδεικτικά ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε
με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α ` 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία

, εφόςον

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ , ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν έναρξθ διαδικαςίασ ςύναψθσ ςύμβαςθσ, κατϋ εφαρμογιν τθσ διάταξθσ του άρκρου 80
παρ. 13 του ν. 4412/2016.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν, τα παρακάτω δικαιολογθτικά, τα οποία υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ παροφςασ προςκόμιςθ αποςπάςματοσ του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του
ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν
λόγω οικονομικόσ φορζασ, από τον οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Λ.Κ.Ε.)

και

προςωπικϊν

εταιρειϊν

(Ο.Ε.

και

Ε.Ε.),

τουσ

διαχειριςτζσ,

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Το παρόν απόςπαςμα κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
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β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περ. α και β τθσ παροφςασ, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικό εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρα.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3. περ. β τθσ παρούςασ , πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων(με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά
εμφανίηονται ςτο taxisnet).
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι τθσ, ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, θ οποία κα πρζπει να
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
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Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ, θ οποία
κα πρζπει να ζχειςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
δ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 περ. γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, το οποίο κα πρζπει να
ζχειεκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, και από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2)
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, το ζγγραφο ι
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ, ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, θ οποία κα πρζπει
να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.Οι
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016, θ οποία κα
πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4.1 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ με θμερομθνία ζκδοςθσ τουλάχιςτον ζωσ τριάντα

(30)

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολθ́ του . Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊουτου Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο να
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ, θ οποία κα ζχει εκδοκεί ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό
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ανάκεςθ ςφμβαςθσ, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Δθμοςιευμζνουσ Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων
Λςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) οικονομικϊν χριςεων (2017, 2018, 2019). Σε περίπτωςθ που ο
υποψιφιοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν, ι όςων οικονομικϊν χριςεων ζχουν κλείςει ςτθν
περίπτωςθ λειτουργίασ του υποψθφίου μικρότερθσ τθσ τριετίασ, ςυνοδευόμενουσ από το αντίςτοιχο ΦΕΚ
ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευκεί.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία οι ιςολογιςμοί δεν ζχουν δθμοςιευκεί ςε ΦΕΚ, οι υποψιφιοι υποβάλλουν
τον εγκεκριμζνο, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι το κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με το καταςτατικό τουσ ι
άλλεσ διατάξεισ) αρμόδιο Διοικθτικό όργανο, ιςολογιςμό και τισ λοιπζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
ςυνοδευόμενεσ από τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του αρμοδίου Διοικθτικοφ
οργάνου και αίτθςθ για τθ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν ςτο ΓΕΜΘ, ςτοιχείο υποχρεωτικό ςτθν
περίπτωςθ υποψθφίου που ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν.
Οι υποψιφιοι, που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν και
οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ για τισ
προαναφερόμενεσ οικονομικζσ χριςεισ, κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. Τζτοια ζγγραφα είναι: ακριβζσ
επικυρωμζνο αντίγραφο από το βιβλίο απογραφϊν και ιςολογιςμϊν ι άλλα φορολογικά ςτοιχεία που
υποβάλλονται -κατά περίπτωςθ - ςτισ αρμόδιεσ Φορολογικζσ Αρχζσ (π.χ. αντίγραφα υποβλθκειςϊν
φορολογικϊν δθλϊςεων (Ζντυπο Ε3)) και από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν, ςυνοδευόμενα από τθν
βεβαίωςθ υποβολισ τουσ.
Εάν ο υποψιφιοσ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί
να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο
ζγγραφο ι ςτοιχείο (π.χ. Τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του υποψθφίου), το οποίο θ
Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ωσ πρόςφορο.

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6.οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
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1. Ρίνακα

των

κυριότερων

ςυναφϊν

ζργων,

που

εκτζλεςε/εκτελεί

ι

ςτα

οποία

ςυμμετείχε/ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ (2015, 2016, 2017,
2018, 2019). Ο πίνακασ ζργων εμπειρίασ κα ζχει τθν ακόλουκθ μορφι:

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΩΝ
ΦΟΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΖΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΔΙΑΚΕΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΖΓΟΥ (ΑΡΟ -

ΖΓΟΥ

ΕΩΣ)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /
ΡΟΣΟΣΤΟ

ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

ΕΓΟ

-Τα ζργα πρζπει να ςυνοδεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ από αποδεικτικά ςτοιχεία εκτζλεςθσ.
Εάν οι Ρελάτεσ είναι Δθμόςιεσ Αρχζσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία υποβάλλονται απλά αντίγραφα
πιςτοποιθτικϊν ι/και βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ, ςυνταςςόμενα από τθν Αρμόδια Αρχι. Στθν
περίπτωςθ που δεν εκδίδεται αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό από τθν Αρμόδια Αρχι, αυτό κα
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. Για ζργα που ζχει υλοποιιςει ο
οικονομικόσ φορζασ, ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ (εταίροσ) ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζργων, αρκεί θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον οικονομικό φορζα ότι
το ζργο ζχει εκτελεςτεί επιτυχϊσ. Εάν οι Ρελάτεσ ιταν ιδιωτικοί φορείσ, κα πρζπει να
προςκομίηεται είτε διλωςθ του Λδιωτικοφ Φορζα είτε υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ότι ζχει εκτελεςτεί επιτυχϊσ το ζργο.
-Συνοπτικι περιγραφι ενόσ (1) ζργου - ανάλογου περιεχομζνου από κάκε κατθγορία ηθτοφμενων
ςχετικϊν ζργων.
2. Ο οικονομικόσ φορζασ, προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ ομάδασ ζργου προςκομίηει:
 - Βιογραφικά Σθμειϊματα τθσ Ομάδασ Ζργου από το οποίο να αποδεικνφεται ευκζωσ θ εμπειρία
και οι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ για τισ απαιτιςεισ του ρόλου ςτθν Ομάδα Διοίκθςθσ και
Διαχείριςθσ του Ζργου που προτείνεται. Τα ανωτζρω βιογραφικά ςθμειϊματα κα ςυνοδεφονται
από πίνακα καταγραφισ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, ςτον οποίο κα αναφζρεται το
ονοματεπϊνυμο των ςτελεχϊν, ο ρόλοσ τουσ ςτθν ομάδα ζργου και τα προςόντα τουσ. Τα
βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθ μορφι του υποδείγματοσ
που παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ. Ο πίνακασ καταγραφισ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου κα
πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τθν ακόλουκθ μορφι:
Ονοματεπϊνυμο

όλοσ ςτθν Ομάδα

Αρμοδιότθτεσ /

Ζργου

Κακικοντα
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-Τίτλοι ςπουδϊν των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου
Σθμειϊνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ
των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο
προςφζρων.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ παραγράφου 2.2.7 τθσ παροφςασ οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν το ςχετικό
Ριςτοποιθτικό, το οποίο κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ και ςυγκεκριμζνα αντίγραφο του Ριςτοποιθτικοφ
«Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ» ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο‘2.2.8 – Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων’ τθσ παροφςασ, οι φορείσ
ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που
αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.7).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Τα αποδεικτικά́ ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, αρκεί να ζχουν εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από́ τθν υποβολί τουσ.

B.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
B.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
B.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για
τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Ωσ προσ το χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο (δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ) κατόπιν δθμοςίευςθσ του νόμου 4605/2019 ιςχφουν οι οδθγίεσ και κατευκφνςεισ τθσ
ΕΑΑΔΘΣΥ οι οποίεσ ζχουν δοκεί με το υπ

’ αρικμ. πρωτ. 1859/03.04.2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ

Νομικϊν Υπθρεςιϊν με Κέμα : “Ενθμζρωςθ για τθ δθμοςίευςθ του ν . 4605/2019 (Α' 52) - Σροποποίθςθ
διατάξεων του ν. 4412/2016- Προςκικθ νζων άρκρων”.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων όπωσ παρατίκενται
ςτον Ρίνακα 1.
Για τθν τεχνικι αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των προςφορϊν, που ζχουν κρικεί αποδεκτζσ και δεν ζχουν
απορριφκεί για οποιοδιποτε λόγο ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, κα λθφκοφν υπόψθ τα
ςτοιχεία των πινάκων που ακολουκοφν. Σε κάκε ζνα ςτοιχείο του πίνακα δίδεται ςχετικι βαρφτθτα επί
τοισ εκατό, ζτςι ϊςτε το άκροιςμα των ςχετικϊν βαρυτιτων όλων των ςτοιχείων να ακροίηει ςτο 100%.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. Πλα τα κριτιρια βακμολογοφνται ςτθν
κλίμακα 100 ζωσ 120.
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Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
ΚΙΤΗΙΟ

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ
Κ1

τθν κατανόθςθ του αντικειμζνου και των

10%

απαιτιςεων του ζργου
Μεκοδολογία καταςκευισ τριςδιάςτατων

Κ2

μοντζλων - Δείγματα

20%

Σαφινεια, πλθρότθτα, ρεαλιςτικότθτα και
Κ3

αποτελεςματικότθτα τθσ μεκοδολογίασ για τθν

25%

άρτια εκτζλεςθ/διεκπεραίωςθ του ζργου
Βακμόσ ανάλυςθσ υπθρεςιϊν, προϊόντων και
παραδοτζων του διαγωνιηόμενου αναδόχου και

Κ4

του χρονοδιαγράμματοσ υποβολισ τουσ ςε ςχζςθ

10%

με τισ απαιτιςεισ του ζργου
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

65%

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ
Δομι/ςφνκεςθ Ομάδασ Ζργου, τρόποσ

Κ5

ςυνεργαςίασ, εξειδίκευςθ ρόλων

Κ6

Εξειδίκευςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου

25%

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

35%

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ

100%

Ρίνακασ 1.

2.3.2

10%

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ:
Β = 0,85 * (Ui / Umax) + 0,15 * (Βmin / Βi)
όπου:
Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ
Ui = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα
Umax = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ
Βi = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα
Βmin = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Θ πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό Β,
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με το μεγαλφτερο βακμό
τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τον ίδιο βακμό τεχνικισ αξιολόγθςθσ Umax θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
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2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ για το ςφνολο του προκθρυχκζντοσ αντικειμζνου (υπθρεςία).
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.
56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ
Απόφαςθσ αρικμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν

ςτο

θλεκτρονικό

ςφςτθμα

(ΕΣΘΔΘΣ-

Διαδικτυακι

πφλθ

www.promitheus.gov.gr)

ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου
το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία για κάκε Τμιμα περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ . 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό́ πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί́ , και ςε επεξεργάςιμθ μορφί αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακί πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛV).
Το εν λόγω ζντυπο υποβάλλεται θλεκτρονικά́ υπογεγραμμζν

ο μαηί με τθν προςφορά

, επί ποινί

αποκλειςμοφ́, ςε μορφί αρχείου .pdf.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ” του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Θ τεχνικι προςφορά περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν και των παρεχόμενων παραδοτζων του ζργου,
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
H τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται θλεκτρονικά. Τζλοσ, ςτον (υπο)φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ υποβάλλονται και όλα τα
επί μζρουσ ςτοιχεία, φυλλάδια, prospectus, βεβαιϊςεισ προσ επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτισ
προδιαγραφζσ. Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» /Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Θ τιμι των προσ παροχι υπθρεςιϊν/παραδοτζων του ζργου δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και ωσ ςφνολο
για τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ςυςτιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν
τιμι (αρικμό) που προςφζρουν με δφο (2) δεκαδικά ψθφία, χωρίσ το ΦΡΑ.
Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται
θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα με τθν οικονομικι προςφορά του. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊνςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ εκάςτοτε ιςχφουςα αναλογικι ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του παρόντοσ
Διαγωνιςμοφ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και αν υποβλθκοφν απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτϊ (8)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου-Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου)
τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λτθσ παροφςθσ και ςτθ
Μελζτθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ που ςυνιςτά αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και δεν υποβάλλει κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο τον Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν 25/06/2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 14:00



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ

, το

οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από́ τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί́ τθ χοριγθςθ
των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχί παρατείνει τθν προκεςμί α υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από́ τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο(θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ) καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ,
κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου(Επιτροπισ).
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β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊνκαι τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με το μεγαλφτερο βακμό
τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τον ίδιο βακμό τεχνικισ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν
των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
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3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου– Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, εντόσ
δζκα (10) θμερϊναπό τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ
κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν/αποδεικτικϊν
μζςων του άρκρου 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ
ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά καταλαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ,
εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν.
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι
τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω, και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά και δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016,
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
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β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει ζπειτα από
ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του Ν.
4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά
τθν ζννοια του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016, και μόνο ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε
μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν.
4412/2016.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
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Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου (PDF), το οποίο
φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το
ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα Β τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Ατου ν. 4412/2016.
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκειατεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ιςχφουν και οι όροι τθσ παρ. 2.2.7 τθσ Διακιρυξθσ.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
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4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ.
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Θ πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά με τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ-παραλαβι του κάκε παραδοτζου
ξεχωριςτά, όπωσ αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα παρακάτω:
 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.1.1- Συλλογι, χαρτογράφθςθ και καταγραφι
πλθροφοριϊν για μουςεία και ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςε μια βάςθ δεδομζνων (Collection,
mapping and registration of information on museums and points of interest in a database) κα
καταβλθκεί άπαξ με τθν παράδοςθ και παραλαβι του παραδοτζου 3.1.1.

 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.1.2 - Δθμιουργία ψθφιακοφ χάρτθ (Creation of digital
map) κα καταβλθκεί άπαξ με τθν παράδοςθ και παραλαβι του παραδοτζου 3.1.2.

 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.1.3 - Δθμιουργία 3D φωτορεαλιςτικϊν μοντζλων
(Development of 3D photorealistic models) κα καταβλθκεί άπαξ με τθν παράδοςθ και παραλαβι
του παραδοτζου 3.1.3.

 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.1.4 - Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα τθ Βυηαντινι
Ρρζςπα (Scientific Conference for the Byzantine Prespa) κα καταβλθκεί άπαξ με τθν παράδοςθ
και παραλαβι του παραδοτζου 3.1.4.
 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 5.1.1 - Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ πλατφόρμασ - εφαρμογισ
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (Development of bilingual platform – application of augmented
reality) κα καταβλθκεί άπαξ με τθν παράδοςθ και παραλαβι του παραδοτζου 5.1.1.

 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 5.1.2 - Δθμιουργία θλεκτρονικοφ δίγλωςςου
εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ (Creation of electronic bilingual educational game) κα καταβλθκεί
άπαξ με τθν παράδοςθ και παραλαβι του παραδοτζου 5.1.2.

 θ αμοιβι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 5.1.3 - Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ παρουςίαςθσ βίντεο τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των Ρρεςπϊν (Development of a bilingual video presentation of the
cultural heritage of Prespa) κα καταβλθκεί άπαξ με τθν παράδοςθ και παραλαβι του παραδοτζου
5.1.3.
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Με τθν παράδοςθ των ςχετικϊν Τιμολογίων Ραροχισ Υπθρεςιϊν του Αναδόχου ο Διμοσ Ρρεςπϊν οφείλει
να κατακζςει το αντίςτοιχο ποςό ςε τραπεηικό λογαριαςμό κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον Ανάδοχο.
Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Θ αμοιβι δεν
υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ
κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοςτοφ ζωσ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1
περ. δ του ν. 4412/2016 και ςτθν παροφςα, και τθν καταβολι του υπολοίπου (ζωσ 60%) μετά τθν οριςτικι
παραλαβι των παραδοτζων του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων και όχι δεςμευτικά, επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ
παροφςασ Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.
Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιλζξουν ζνα από τουσ παραπάνω τρόπουσ πλθρωμισ (α ι β), με ςχετικι
διλωςι τουσ ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ τουσ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν
επιλζξει ζνα εκ των δφο τρόπων πλθρωμισ, θ επιλογι κα γίνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ, προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
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Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 και Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Βϋ/2203-2017).
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ εκάςτοτε ιςχφουςα αναλογικι ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.
5.2

Κιρυξθ Αναδόχου εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 218 του ν. 4412/2016.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
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παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου και τθν
επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 218 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.2.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα
ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 220 ν. 4412/2016.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ) και 6.1. (Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ
ειδϊν-εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν) τθσ παροφςασ, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ,
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν
περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα
(30) θμζρων από τθν άςκθςθ́ τθσ , άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά́ τθσ απόφαςθσ
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ . Αν κατά́ τθσ απόφαςθσ
που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγί θ́ αν απορριφκεί αυτί από́ το
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο , θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικί . Αν αςκθκεί́ εμπρόκες μα προςφυγί ,
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτί να οριςτικοποιθκεί́.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνοσ και τόποσ υλοποίθςθσ των παραδοτζων/υπθρεςιϊν-Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςίασ

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τισ υπθρεςίεσ/παραδοτζα του ζργου από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ διακιρυξθσ ςτο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του ζργου
για κάκε Ραραδοτζο ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 217 του ν. 4412/2016.
6.1.2.1.Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ ωσ προσ τθν παροχι υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται
από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132.

6.1.2.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που θ
εκτζλεςι τουσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ, να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ, ιδίωσ ςε
περιπτϊςεισ πολφπλοκων ςυμβάςεων, δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ
ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6.1.3. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ ι να προςφερκεί θ υπθρεςία
ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι δράςεισ που εξαρτϊνται από τθν εξζλιξθ των
δράςεων από τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχει κϊλυμα υλοποίθςθσ εντόσ του
προβλεπόμενου χρόνου τθσ ςφμβαςθσ εξαιτίασ κακυςτζρθςθσ άλλου ι άλλων εταίρων του ζργου τότε
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υπάρχει θ πρόβλεψθ για υποβολι επικαιροποιθμζνου χρονοδιαγράμματοσ το οποίο κα τθρείται ωσ
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςφμβαςθσ.
6.1.4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ ι να υλοποιιςει τθν υπθρεςία, τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτο χϊρο παράδοςθσ που ορίςτθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον
παραλαβόντα υπάλλθλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το
είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2

Ραραλαβι ειδϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ των υπθρεςιϊν

6.2.1.H παραλαβι των υπθρεςιϊν γίνεται από τθν Επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται με απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο
απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο
ανάδοχοσ.
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςεται πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν/
παραδοτζων του ζργουςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του ν. 4412/2016.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ
αναδόχουσ.
6.2.2.Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα
μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν
ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από
τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολι και καλισ
εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων
και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι
παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων

των

προβλεπομζνων

από

τθ

ςφμβαςθ

ελζγχων

και

τθ

ςφνταξθ

των

ςχετικϊν

πρωτοκόλλων/πρακτικϊν.
6.3

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν – Αντικατάςταςθ

6.3.1.Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν
ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Θ παροφςα εγκρίκθκε με τθν υπϋ αρικμ 43/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΦΨΩΞ8-5ΝΗ) απόφαςθ τθσ οικονομικισ
επιτροπισ του Διμου Ρρεςπϊν.
Ο Διμαρχοσ

Ραςχαλίδθσ Ραναγιϊτθσ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ I – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ

Γενικά Στοιχεία Τον Ζργου ‘HOLYWATER’ -Ειςαγωγι

Στθ διάρκεια τθσ νζασ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014 – 2020, ο Διμοσ Ρρεςπϊν, ζχει αναλάβει ωσ
Επικεφαλισ Εταίροσ, μζροσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο: «‘Enhancing the cultural touristic product
of the cross-border area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ
του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ
προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί
ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg ΙΑ CBC "GREECE - REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA 2014-2020"»
Στο εταιρικό ςχιμα του εν λόγω ζργου ςυμμετζχουν επίςθσ οι φορείσ: Διμοσ Resen με προχπολογιςμό
194.261,20€, το NI «Institute and Museum» - Bitola με προχπολογιςμό 90.500,00€, θ Εφορεία
Αρχαιοτιτων τθσ Φλϊρινασ με προχπολογιςμό 90.577,00€ και θ Εταιρεία Ρροςταςίασ Ρρεςπϊν με
προχπολογιςμό 47.737,00€. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ‘HOLYWATER’ είναι 734.821,20€,
ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για το Διμο Ρρεςπϊν είναι 311.746,00€. Θ διάρκεια του ζργου
αναμζνεται να είναι 18 μινεσ.
Το ζργο «HOLYWATER» είναι ζνα ζργο που υλοποιείται ςτθν περιοχι του Ράρκου Ρρεςπϊν, τθσ πρϊτθσ
προςτατευόμενθσ διαςυνοριακισ περιοχισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων. Το Ράρκο Ρρεςπϊν
ιδρφκθκε το 2000 ωσ αποτζλεςμα Κοινισ Διλωςθσ των Ρρωκυπουργϊν τθσ Ελλάδασ, τθσ Αλβανίασ και τθσ
Δθμοκρατίασ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ. Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου ‘HOLYWATER’ είναι θ οργάνωςθ όλων
των πολιτιςτικϊν, περιβαλλοντικϊν και τουριςτικϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ διαςυνοριακι περιοχι
τθσ Ρρζςπασ μζςα από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν.
Μία από τισ κφριεσ δράςεισ του ζργου αποτελεί θ ςυλλογι και χαρτογράφθςθ πλθροφοριϊν και
δεδομζνων ςχετικά με τα τουριςτικά ςθμεία ενδιαφζροντοσ (περιβαλλοντικά, πολιτιςτικά, κρθςκευτικά)
τθσ περιοχισ των Ρρεςπϊν ωσ βαςικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ και
ιδιαίτερα των τριςδιάςτατων φωτορεαλιςτικϊν μοντζλων τθσ Βαςιλικισ του Αγίου Αχιλλείου και του
Σπθλαίου - Νοςοκομείου των Ανταρτϊν.
Επιπροςκζτωσ ςτο πλαίςιο του ζργου, το Μουςείο τθσ Bitola κα διοργανϊςει ζκκεςθ ςχετικά με τθν κοινι
πολιτιςτικι κλθρονομιά και κα εκπονιςει μια μελζτθ με αντικείμενο τθν προςταςία και προϊκθςθ των
βυηαντινϊν κθςαυρϊν τθσ Ρρζςπασ με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων για τθν τοπικι
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πολιτιςτικι κλθρονομιά, ενϊ θ Εφορεία Αρχαιοτιτων τθσ Φλϊρινασ κα προχωριςει ςτθ ςυλλογι και
καταγραφι εικόνων και εκκλθςιαςτικϊν ειδϊν τθσ βυηαντινισ και μεταβυηαντινισ περιόδου.
Θ ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθ διαςυνοριακι
περιοχι περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ αςφρματων ςθμείων ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο και τθν ςυντιρθςθ
του υπάρχοντοσ δικτφου ςτο Διμο Ρρεςπϊν. Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ δθμιουργία ενόσ χϊρου επίςκεψθσ
ςτο Λαιμό όπου κα γίνεται θ προβολι, κακϊσ και τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν προβολι των
εφαρμογϊν. Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ μονοπατιοφ που ςυνδζει 5 μοναςτιρια ςτο Διμο Resen, κακϊσ και τα
ζργα αποκατάςταςθσ ςτθν εκκλθςία του Αγίου Θλία ςτο Grncari, αποτελοφν ςθμαντικζσ δράςεισ
υποδομϊν για τθν προϊκθςθ τθσ βυηαντινισ κλθρονομιάσ ςτθν διαςυνοριακι περιοχι και κατ’ επζκταςθ
τθν αφξθςθ των επιςκζψεων.
Θ διαχείριςθ πλθροφοριϊν και θ προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ κα επιτευχκεί μζςα
από δράςεισ του ζργου, όπωσ θ δθμιουργία μιασ ψθφιακισ πλατφόρμασ και μιασ εφαρμογισ
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, θ ανάπτυξθ ενόσ θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ και θ παραγωγι βίντεο για
ολόκλθρθ τθ διαςυνοριακι περιοχι κακϊσ και επιςκζψεισ ςτθ λίμνθ για επιςκζπτεσ και groups με 2
θλιακά ςκάφθ. Επιπροςκζτωσ, ςτισ δράςεισ του ζργου περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν
πινακίδων από τον εταίρο ‘Εταιρεία Ρροςταςίασ Ρρεςπϊν’ τονίηοντασ με τον τρόπο αυτό, τον
περιβαλλοντικό χαρακτιρα ςυγκεκριμζνων μνθμείων και τθν περιβαλλοντικι ςθμαςία τθσ διατιρθςθσ τθσ
βιοποικιλότθτασ.
Τζλοσ, ςτο πλαίςιο των δράςεων δθμοςιότθτασ του ζργου κα γίνει θ διοργάνωςθ τριϊν πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ και Λαιμό Ρρεςπϊν, κακϊσ επίςθσ και ζνα ςυνζδριο με ςκοπό τθν
προϊκθςθ τθσ Βυηαντινισ Ρρζςπασ και των τοπικϊν προϊόντων που είναι μοναδικά λόγω του
μικροκλίματοσ και των περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ.

Ανάλυςθ Φυςικοφ Αντικειμζνου Τθσ Σφμβαςθσ

Το αντικείμενο του ζργου του αναδόχου προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του ζργου είναι:


ΔΑΣΗ 3.1.1: Συλλογι, χαρτογράφθςθ και καταγραφι πλθροφοριϊν για μουςεία και ςθμεία
ενδιαφζροντοσ ςε μια βάςθ δεδομζνων (Collection, mapping and registration of information on
museums and points of interest in a database)

Για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ, κα πρζπει να ςυλλεχκοφν και να καταχωρθκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1) Τουλάχιςτον 3 φωτογραφίεσ
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Οι φωτογραφίεσ κα δοκοφν ςε οπτικό ψθφιακό δίςκο DVD. Για τθν κάκε φωτογραφία απαιτείται να
δθμιουργοφνται άλλεσ δυο εκδοχζσ τθσ: μια εικόνα κατάλλθλθ για πρόςβαςθ από το διαδίκτυο και μια
εικόνα ςε ςμίκρυνςθ για προεπιςκόπθςθ.
Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε μορφι TIFF ι ανάλογθσ ανάλυςθσ (π.χ. Jpeg maximum
quality), οι εικόνεσ που εξυπθρετοφν τθν πρόςβαςθ από το διαδίκτυο ςε JPEG ι PNG και οι ςμικρφνςεισ ςε
JPEG ι GIF, χωρίσ να αποκλείονται και άλλοι τφποι αρχείων. Οι φωτογραφίεσ κα είναι ςε τρία μεγζκθ:


μικρό μζγεκοσ για χριςθ ωσ μικρογραφία (thumbnail) με πλάτοσ 120 εικονοςτοιχεία (pixels)



μεςαίο μζγεκοσ με πλάτοσ 400 εικονοςτοιχεία (pixels)



μεγάλο μζγεκοσ -για δυνατότθτα μεγζκυνςθσ- με πλάτοσ 1200 εικονοςτοιχεία (pixels)

2) Σθμεία GPS
Για όλα τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ κα γίνει καταγραφι των γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων επί τόπου με
χριςθ ςυςκευισ χειρόσ με ςφςτθμα ςυμβατό με ςυςκευζσ GPS. Πλα τα δεδομζνα κα παραδοκοφν ςε
ψθφιακι μορφι (DVD) και κα ζχουν τθν εξισ μορφι: ςτίγμα GPS ςθμείου Χ = 40ϋ51.3524Β/25ϋ56.0350Α
3) Τεκμθρίωςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ, δθμιουργία ςχιματοσ μεταδεδομζνων και καταχϊρθςθ ςτθ
βάςθ δεδομζνων
Κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ κα τεκμθριωκεί επιςτθμονικά. Για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ κα ειςάγονται
μεταδεδομζνα βαςικισ τεκμθρίωςθσ, περιγραφικά, δομικά, διαχειριςτικά ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν
πιο επιτυχισ θ αναηιτθςθ από το χριςτθ. Για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να υπάρχουν
τουλάχιςτον δζκα (10) μεταδεδομζνα, που να προςδιορίηουν με «ζξυπνο» τρόπο τον πόρο αυτό.
4) Μετάφραςθ τθσ τεκμθρίωςθσ
Μετάφραςθ ςτα αγγλικά και ςτθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ των κειμζνων που κα
ςυλλζξει ο Ανάδοχοσ. Οι μεταφράςεισ των κειμζνων πρζπει να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι
(αρχείο τφπου .docx) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Βάςθ Δεδομζνων
Ρρόκειται για web based εφαρμογι με διαχείριςθ ρόλων των χρθςτϊν όςο αφορά τθν ειςαγωγι,
καταγραφι και διαχείριςθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ.
Στόχοι του ςχεδιαςμοφ κα είναι οι εξισ:


Επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ομοιομορφίασ ςτθν διεπαφι μεταξφ τθσ εφαρμογισ και
ςτον τρόπο εργαςίασ αυτισ,



Επιλογι φιλικοφ τρόπου παρουςίαςθσ, όςον αφορά τθν διεπαφι των χρθςτϊν με τθν
εφαρμογι,



Εξαςφάλιςθ πλιρουσ λειτουργικότθτασ μζςω του Διαδικτφου.
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Οι γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν τον ςχεδιαςμό τθσ εφαρμογισ ςε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο
περιλαμβάνουν:
 Σφςτθμα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open architecture), δθλαδι ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο
προμθκευτι και χριςθ προτφπων
 Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ λειτουργικϊν εφαρμογϊν και
υποςυςτθμάτων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
 Τθν επεκταςιμότθτα τθσ εφαρμογισ χωρίσ αλλαγζσ ςτθν δομι και αρχιτεκτονικι τθσ
 Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ
και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι
εξοπλιςμοφ.
 Αρχιτεκτονικι Multi-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ
κεντρικϊν ςυςτθμάτων
 Χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν ευκολία
διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων, για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτον
χριςτθ, για τθν αυξθμζνθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και για τθ δυνατότθτα ελζγχου των
προςβάςεων ςτα δεδομζνα.

Κα πρζπει να διαςφαλίηονται:
Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξθσ.
Ανοικτό τεκμθριωμζνο και δθμοςιευμζνο ςφςτθμα διεπαφισ με προγράμματα τρίτων.
Τυποποιθμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ.
Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα.
Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθν τεχνολογία τθσ βάςθσ δεδομζνων.
Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ (GUI) για τθν αποδοτικι χριςθ τθσ εφαρμογισ και
τθν ευκολία εκμάκθςισ του.
Ενςωμάτωςθ άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ (online help) και οδθγιϊν προσ τουσ χριςτεσ ανά
διαδικαςία ι και οκόνθ. Μθνφματα λακϊν, τα οποία κα παρουςιάηει θ εφαρμογι ςτουσ τελικοφσ
χριςτεσ (error messages), ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ειδοποίθςθ των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ
προσ αυτοφσ.

Λκανοποίθςθ των παρακάτω απαιτιςεων ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι που κα αναπτυχκεί:
Ρλθρότθτα των ςτοιχείων που αποκθκεφονται.
Ακεραιότθτα και αςφάλεια των δεδομζνων τθσ εφαρμογισ.
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Σφνταξθ τεχνικϊν εγχειριδίων τθσ εφαρμογισ και των εργαλείων διαχείριςθσ (system manuals),
κακϊσ και λεπτομερι εγχειρίδια λειτουργίασ (operation manuals) και υποςτιριξθσ των χρθςτϊν
(user manuals).
Φπαρξθ βοθκθτικϊν προγραμμάτων για τθν εξαγωγι όλων των ςτοιχείων τθσ εφαρμογισ από τθ
βάςθ δεδομζνων και τθν ειςαγωγι εξωτερικϊν ςτοιχείων ςυγκεκριμζνθσ δομισ. Ρρόβλεψθ για
εξαγωγι δεδομζνων με βάςθ τθν θμζρα ειςαγωγισ / τροποποίθςθσ / διαγραφισ και με βάςθ τον
χριςτθ.
Ελεγχόμενθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι από το προςωπικό του Διμου.

Για τι ςχεδιαςμό του GUI κα εφαρμοςτοφν όλεσ οι βαςικζσ αρχζσ Εργονομίασ Λογιςμικοφ οι οποίεσ είναι οι
παρακάτω:
Συνζπεια: Πταν θ ίδια διαδικαςία, θ ίδια ενζργεια, ςυντελείται ςε δφο ι περιςςότερα διαφορετικά μζρθ
τθσ εφαρμογισ, κα παρουςιάηεται και κα λειτουργεί ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο ςε όλα τα μζρθ.
Απλότθτα: Οι ςφνκετεσ διεργαςίεσ ςτθν εφαρμογι, κα κρφβονται από τον χριςτθ.
Ελαχιςτοποίθςθ ενεργειϊν χριςτθ: Ο χριςτθσ κα φτάνει ςτο επικυμθτό για αυτόν αποτζλεςμα με τισ
λιγότερεσ δυνατζσ ενζργειεσ. Οι απαιτοφμενεσ πλθκτρολογιςεισ κα περιορίηονται ςτισ απολφτωσ
απαραίτθτεσ. Ππου υπάρχουν προεπιλεγμζνεσ επιλογζσ, κα παρουςιάηονται με μορφι λίςτασ ι πλικτρων
επιλογισ, ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μθν υποχρεωκεί να πλθκτρολογιςει τθν επιλογι του. Αλλά και ςτισ
περιπτϊςεισ που θ πλθκτρολόγθςθ είναι απαραίτθτθ, οπότε φυςιολογικό είναι να γίνονται λάκθ ςτθν
πλθκτρολόγθςθ από τουσ χριςτεσ, το πρόγραμμα κα λειτουργεί ανάλογα.
Ραροχι άμεςθσ ανάδραςθσ: Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ του χριςτθ
δεν ζχουν ολοκλθρωκεί, το ςφςτθμα κα παρζχει μθνφματα ςτο χριςτθ όπωσ “Ραρακαλϊ περιμζνετε”. Τα
μθνφματα αυτά προςφζρουν επαρκι πλθροφόρθςθ και κακθςυχάηουν το χριςτθ ότι όλα πάνε καλά.
Ραροχι βοικειασ: Κα παρζχεται βοικεια με τθν μορφι και τθ λειτουργικότθτα που παρζχεται από όλα τα
ςφγχρονα πακζτα λογιςμικοφ. Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ανατρζξει ςε ςυνοπτικζσ οδθγίεσ
χριςθσ του προγράμματοσ, ςε επιμζρουσ λειτουργίεσ, ςε αναηιτθςθ, ανεφρεςθ και επεξιγθςθ όρων.
Ο Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά κα πρζπει να αναλφςει τθν αρχιτεκτονικι τθσ βάςθσ δεδομζνων,
τα εργαλεία ανάπτυξθσ και τισ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιιςει και τθν μεκοδολογία υλοποίθςθσ που
κα ακολουκιςει.
Δράςθ 3.1.1

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ0

Μ2

2 μινεσ

Συλλογι, χαρτογράφθςθ και
καταγραφι πλθροφοριϊν για
μουςεία και ςθμεία
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ενδιαφζροντοσ ςε μια βάςθ
δεδομζνων (Collection, mapping
and registration of information
on museums and points of
interest in a database)
Αναμενόμενα Ραραδοτζα
Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.1.1

Φωτογραφίεσ Σθμείων Ενδιαφζροντοσ

Μ2

Ρ.1.2

Ρ.1.3

Ενδιαφζροντοσ
Αρχείο Τεκμθρίωςθσ και Σχιμα Μεταδεδομζνων
Σθμείων Ενδιαφζροντοσ

Μ2

Μ2

Ρ.1.4

Αρχείο Μετάφραςθσ Τεκμθρίωςθσ

Μ2

Ρ.1.5

Ρθγαίοσ Κϊδικασ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων

Μ2

Ρ.1.6



Γεωγραφικζσ Συντεταγμζνεσ Σθμείων

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων ςτα
Ελλθνικά

Μ2

ΔΑΣΗ 3.1.2: Δθμιουργία ψθφιακοφ χάρτθ (Creation of digital map)

Ρρόκειται για τθν δθμιουργία χαρτογραφικοφ υπόβακρου ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται όλα τα δεδομζνα
τθσ βάςθσ δεδομζνων του προθγοφμενου παραδοτζου.
Στόχοσ, ζνα χαρτοκεντρικό portal όπου ο επιςκζπτθσ άμεςα κα μπορεί να ζχει εποπτεία τθσ περιοχισ
κακϊσ και δυνατότθτα χωρικοφ εντοπιςμοφ του κάκε ςθμείου ενδιαφζροντοσ.
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ψθφιακοφ χάρτθ κα είναι θ ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ του επιςκζπτθ, θ
εξωτερίκευςθ τθσ πλθροφορίασ και θ κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ, δθμιουργϊντασ ζνα βζλτιςτο
περιβάλλον επικοινωνίασ το οποίο κα χαρακτθρίηεται από:
Ρλοφςια, επίκαιρθ, ζγκυρθ και προςτικζμενθσ αξίασ πλθροφόρθςθ
Ρλθροφορία θ οποία κα είναι κεματικά κατθγοριοποιθμζνθ και οργανωμζνθ και θ οποία κα είναι
εφκολα προςβάςιμθ ςτουσ χριςτεσ μζςω μθχανιςμϊν αναηιτθςθσ και μζςω μθχανιςμϊν
πλοιγθςθσ
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Δράςθ 3.1.2
Δθμιουργία ψθφιακοφ χάρτθ
(Creation of digital map)

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ0

Μ2

2 μινεσ

Αναμενόμενα Ραραδοτζα



Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.2.1

Ψθφιακόσ Χάρτθσ

Μ2

ΔΑΣΗ 3.1.3: Δθμιουργία 3D φωτορεαλιςτικϊν μοντζλων (Development of 3D photorealistic
models)

Ψθφιοποίθςθ ενόσ μοντζλου μπορεί να οριςτεί θ ακριβισ αποτφπωςθ και καταγραφι των γεωμετρικϊν
χαρακτθριςτικϊν του με τρόπο ϊςτε να αναπαρίςταται αξιόπιςτα θ γεωμετρικι μορφι και κζςθ του ςτο
χϊρο με τθ χριςθ διαγραμμάτων και τριςδιάςτατων εικονικϊν μοντζλων ςτθ μνιμθ αλλά και ςτθ οκόνθ
ενόσ Θ/Υ.
Ανάλογα με το είδοσ των μοντζλων κακϊσ και μίασ ςειράσ προδιαγραφϊν, όπωσ μζγεκοσ, υλικό, υφι,
ανακλαςτικότθτα, κα χρθςιμοποιθκεί όποια τεχνικι ψθφιοποίθςθσ για τθ δθμιουργία των τριςδιάςτατων
μοντζλων (νζφοσ ςθμείων, laser scanning, πολλαπλι φωτογράφθςθ κ.α.) που κα μπορεί να δϊςει το
καλφτερο αποτζλεςμα.
Για τθ δθμιουργία του κάκε φωτορεαλιςτικοφ μοντζλου κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να περιλαμβάνονται τα
εξισ βιματα:
1. Ραραγωγι δοκιμαςτικοφ μοντζλου
2. Απόδοςθ (render) δοκιμαςτικοφ μοντζλου
3. Διόρκωςθ τυχόν ςφαλμάτων
4. Τελικι επεξεργαςία μοντζλου
5. Απόδοςθ (render) τελικοφ μοντζλου
Συγκεκριμζνα αντικείμενο του παραδοτζου αποτελεί θ τριςδιάςτατθ ψθφιακι αναπαράςταςθτθσ
Βαςιλικισ του Αγίου Αχιλλείου κακϊσ και του εςωτερικοφ του Σπθλαίου - Νοςοκομείου των Ανταρτϊν
ςυνοδευόμενου από τουλάχιςτον 20 τριςδιάςτατα αντικείμενα του Νοςοκομείου των Ανταρτϊν. Ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά κα πρζπει να παρακζςει λίςτα των προτεινόμενων προσ
ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων και για 5 από αυτά κα πρζπει να παρουςιάςει πλιρωσ λειτουργικά δείγματα
ςε θλεκτρονικι μορφι.

Σελίδα 64 από 92

21PROC008684216 2021-05-31
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάςει ςτθν τεχνικι του προςφορά τον βζλτιςτο
τρόπο και μεκοδολογία τθσ δθμιουργίασ των 3D φωτορεαλιςτικϊν μοντζλων.
Δράςθ 3.1.3

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ0

Μ4

4 μινεσ

Δθμιουργία 3D φωτορεαλιςτικϊν
μοντζλων (Development of 3D
photorealistic models)
Αναμενόμενα Ραραδοτζα



Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.3.1

Τριςδιάςτατα Μοντζλα

Μ4

ΔΑΣΗ 3.1.4: Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα τθ Βυηαντινι Ρρζςπα (Scientific Conference for the
Byzantine Prespa)

Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 3.1.4: Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα τθ Βυηαντινι
Ρρζςπα (Scientific Conference for the Byzantine Prespa) κα αναλάβει τθ διοργάνωςθ ενόσ επιςτθμονικοφ
ςυνεδρίου με κζμα τθ Βυηαντινι Ρρζςπα, το οποίο κα πραγματοποιθκεί ςτον Διμο Ρρεςπϊν και κα
απευκφνεται το μζγιςτο ςε 50 ςυμμετζχοντεσ, ςφμφωνα με τισ Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που
ζχουν εκδοκεί για τθν πραγματοποίθςθ τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεων ςε ςχζςθ με τθν ανάγκθ περιοριςμοφ
εξάπλωςθσ του Covid-19. Κφριοσ ςκοπόσ του επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου κα αποτελεί θ παρουςίαςθ των
βυηαντινϊν μνθμείων τθσ περιοχισ τθσ Ρρζςπασ, θ ενδυνάμωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ,
θ παρουςίαςθ των δράςεων του ζργου «HOLYWATER» και θ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάδειξθ τθσ Βυηαντινισ
Ρρζςπασ, κακϊσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των φορζων ενδιαφζροντοσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ
– Δθμοκρατίασ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ για ηθτιματα που αφοροφν τθν προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ και
φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ τθσ Ρρζςπασ.
Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ εργαςίεσ:


Διαμόρφωςθ κεματολογίου και χρονοπρογραμματιςμοφ του επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου ςε
ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι



Εξαςφάλιςθ και προετοιμαςία χϊρου που κα φιλοξενιςει το επιςτθμονικό ςυνζδριο, με
χωρθτικότθτα κατ’ ελάχιςτον 50 ατόμων με τιρθςθ των κανόνων αςφάλειασ και διατιρθςθσ των
απαραίτθτων αποςτάςεων των ςυμμετεχόντων λόγω κορωνοϊοφ. Εναλλακτικά, εξαςφάλιςθ και
προετοιμαςία διαδικτυακοφ χϊρου, μζςω κατάλλθλθσ πλατφόρμασ για τθν πραγματοποίθςθ του
ςυνεδρίου μζςω διαδικτφου.
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Ρρόςκλθςθ ειςθγθτϊν ςυνεδρίου (τουλάχιςτον 2 ειςθγθτϊν, για τουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ κα
καλφψει τισ δαπάνεσ ταξιδιοφ και διαμονισ. Οι ειςθγθτζσ κα προζρχονται είτε από τον
ακαδθμαϊκό είτε από τον επιχειρθματικό χϊρο.



Ραροχι απαραίτθτου οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ (μικροφωνικι εγκατάςταςθ, προβολζασ,
φορθτόσ υπολογιςτισ, κτλ.)



Ραροχι τεχνικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ του επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου κακ’ όλθ τθν
διάρκεια διεξαγωγισ του (υποδοχι, εξυπθρζτθςθ και πλθροφόρθςθ ςυμμετεχόντων κλπ.), είτε
γίνει με φυςικι παρουςία είτε διαδικτυακά.



Δθμιουργία και θλεκτρονικι αποςτολι πρόςκλθςθσ



Δθμιουργία εντφπων παρακολοφκθςθσ (λίςτεσ ςυμμετεχόντων)



Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ υλικοφ επικοινωνίασ: δελτία τφπου ωσ προπομπόσ για τθν προςζλκυςθ
ςυμμετεχόντων, απολογιςτικό δελτίο τφπου μετά το πζρασ τθσ εκδιλωςθσ, πρόςκλθςθ τοπικϊν
ΜΜΕ κτλ.



Τιρθςθ και θλεκτρονικι αποτφπωςθ των πρακτικϊν τθσ εκδιλωςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα με
επιτελικι ςφνοψθ ςτα ελλθνικά.
Δράςθ 3.1.4

Επιςτθμονικό Συνζδριο με
κζμα τθ Βυηαντινι
Ρρζςπα (Scientific
Conference for the

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Θ θμερομθνία διοργάνωςθσ του επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου κα οριςτεί ςε
ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του
ζργου, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 4 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.

Byzantine Prespa)

Αναμενόμενα Ραραδοτζα
Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ζκκεςθ πεπραγμζνων του επιςτθμονικοφ
ςυνεδρίου ςυνοδευόμενα από όλο το υλικό
Ρ.4.1

τεκμθρίωςθσ (λίςτεσ ςυμμετεχόντων,
φωτογραφικό υλικό, προςκλιςεισ, agenda

Μ6

παρουςιάςεισ κτλ.) ςτθν αγγλικι γλϊςςα με
επιτελικι ςφνοψθ ςτθν ελλθνικι



ΔΑΣΗ 5.1.1.: Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ πλατφόρμασ - εφαρμογισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ
(Development of bilingual platform – application of augmented reality)
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Βαςικοί ςτόχοι τθσ εφαρμογισ αποτελοφν θ ανάδειξθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ και του πολιτιςμοφ τθσ
περιοχισ και θ διευκόλυνςθ του επιςκζπτθ ςτθν άντλθςθ πλθροφοριϊν κατά τθν περιιγθςι του.
Κφρια λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ αποτελεί θ τεχνολογία τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ. Θ
εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ζνκεςθ πλθροφοριϊν ςτθν εικόνα τθσ κάμερασ τθσ ςυςκευισ του
χριςτθ. Θ επαφξθςθ τθσ πραγματικότθτασ ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ κα γίνεται με
γεωαναφορά του ηθτοφμενου ςθμείου. Ζτςι, θ εφαρμογι κα μπορεί με τθν χριςθ τθσ κζςθσ του χριςτθ
και τθ γωνία τθσ ςυςκευισ ςτο χϊρο (γυροςκόπιο) να εμφανίςει ςτθν οκόνθ ποια ςθμεία είναι μπροςτά
του και ςε προκακοριςμζνθ ακτίνα.
Τεχνικά θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι λειτουργικι τουλάχιςτον ςε ςυςκευζσ με λειτουργικό ςφςτθμα
Android και iOS.
Ππωσ είναι γνωςτό οι εφαρμογζσ που λειτουργοφν ςτα παραπάνω λειτουργικά ςυςτιματα απαιτοφν τθ
χριςθ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ (π.χ Swift για iOS, Java για Android), ενόσ διαφορετικοφ
περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ και API.
Ραρ όλα αυτά επειδι ςτο άμεςο μζλλον είναι εξαιρετικά πικανό να προκφψει θ ανάγκθ και για άλλεσ
πλατφόρμεσ (Windows Mobile κτλ) αλλά και ςυςκευζσ (smart glasses, smart watches κτλ) είναι
απαραίτθτο να αποφευχκεί αυτόσ ο κατακερματιςμόσ τεχνολογιϊν ο οποίοσ εκτόσ από περιοριςτικόσ,
αυξάνει επίςθσ το κόςτοσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ μίασ εφαρμογισ.
Για τον λόγο αυτό θ εφαρμογι κα πρζπει να αναπτυχκεί με ανεξάρτθτο πλατφόρμασ λογιςμικό (ςε
ελεφκερθ μετάφραςθ cross-platform ι multi-platform) το οποίο εφαρμόηεται και διαλειτουργεί ςε
πολλαπλά λειτουργικά ςυςτιματα ι πλατφόρμεσ υλικοφ. Στθ πράξθ επιτρζπει ςτουσ προγραμματιςτζσ με
μια ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ να αναπτφξουν λογιςμικό γράφοντασ το πρόγραμμα μια
μόνο φορά, δζχοντασ μικρι ζωσ κακόλου τροποποίθςθ, τρζχοντασ ςε όλα τα ςυςτιματα.
Ο Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά κα πρζπει να αναλφςει τθν αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ, τα
εργαλεία ανάπτυξθσ και τισ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιιςει, τον τρόπο διαςφνδεςθσ και επικοινωνίασ
με τθν Βάςθ Δεδομζνων και τθν μεκοδολογία υλοποίθςθσ που κα ακολουκιςει.
Δράςθ 5.1.1

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ2

Μ6

4 μινεσ

Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ
πλατφόρμασ – εφαρμογισ
επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ
(Development of bilingual
platform – application of
augmented reality)
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Αναμενόμενα Ραραδοτζα
Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.6.1

Ρθγαίοσ Κϊδικασ τθσ Εφαρμογισ

Μ6

Ρ.6.2

Ρ.6.3



Εφαρμογι για κινθτό τθλζφωνο (τουλάχιςτον ςτα
λειτουργικά ςυςτιματα iOS και Android)
Εφαρμογι για tablet (τουλάχιςτον ςτα
λειτουργικά ςυςτιματα iOS και Android)

Μ6

Μ6

ΔΑΣΗ 5.1.2.: Δθμιουργία θλεκτρονικοφ δίγλωςςου εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ (Creation of
electronic bilingual educational game)

Βαςικοί ςτόχοι είναι:
Θ δυνατότθτα ςε επιςκζπτεσ και ομάδεσ επιςκεπτϊν να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ
των Ρρεςπϊν, με τθ βοικεια νζων τεχνολογιϊν και μζςα ςτον επιςκζψιμο χϊρο που δθμιουργείται ςτθ
Βιβλιοκικθ Λαιμοφ. Εκεί οι επιςκζπτεσ κα μποροφν να περάςουν ευχάριςτα τθν ϊρα τουσ μακαίνοντασ
για τθν περιοχι και με τισ γνϊςεισ που κα αποκτιςουν να οργανϊςουν καλφτερα τθν επίςκεψι τουσ ςτα
μνθμεία και τουσ χϊρουσ που ζχουν κεντρίςει περιςςότερο το ενδιαφζρον τουσ.
Θ δυνατότθτα να γνωρίςουν ςτοιχεία των Ρρεςπϊν μζςα από το ςπίτι ι το γραφείο τουσ, κακϊσ το
εκπαιδευτικό παιχνίδι κα είναι διακζςιμο μζςω του διαδικτυακοφ κόςμου του προγράμματοσ και του
Διμου Ρρεςπϊν. Με βάςθ αυτά τα ςτοιχεία κα οργανϊςουν καλφτερα εκ των προτζρων το πικανό ταξίδι
τουσ ςτθν Ρρζςπα.
Τζλοσ, το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για μία επίςκεψθ ςτθν περιοχι, κακϊσ κα
προβάλει τα ςτοιχεία εκείνα τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ περιοχισ των Ρρεςπϊν, που τθν κάνουν ελκυςτικι
ςτουσ επιςκζπτεσ, τόςο από πολιτιςμικι όςο και από περιβαλλοντικι άποψθ.
Σενάρια
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου ζχει ωσ ςτόχο να καταςτιςει
ελκυςτικι τθ γνϊςθ και τθν πλθροφορία για τον πολιτιςμό και το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ των
Ρρεςπϊν, δοςμζνο ζτςι ϊςτε να εκπαιδεφει και ταυτόχρονα να ψυχαγωγεί.
Κα απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ (παιδιά και ενιλικεσ) και με τισ γνϊςεισ που κα παρζχει κα προτρζπει
να επιςκεφκοφν τα μνθμεία και τισ περιοχζσ για τισ οποίεσ κα δίνει τισ πλθροφορίεσ.
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα περιλαμβάνει τρία ςενάρια, που κα εμφανίηονται ςτθν αρχικι οκόνθ ωσ
επιλογζσ του χριςτθ:
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Α. Μνθμεία των Ρρεςπϊν
Κα είναι ςαν ζνα παιχνίδι Κρυμμζνου Κθςαυροφ που κα υπάρχει δυνατότθτα οι παίκτεσ να χωριςτοφν ςε
ςε 3-4 ομάδεσ και ο οργανωτισ του παιχνιδιοφ (κα δθμιουργθκεί ζνασ χαρακτιρασ τφπου καρτοφν)
φροντίηει να κρφψει κάποιον κθςαυρό ςε κάποιο ςθμείο ςτον χάρτθ με τα μνθμεία των Ρρεςπϊν.
Πποιοσ λφςει ςωςτά το γρίφο αποκτά τθ πλθροφορία για να μεταβεί ςτο επόμενο ςωςτό ςθμείο και εκεί
βρίςκει ζναν άλλο γρίφο και μετά άλλο γρίφο, μζχρι τελικά να βρεκεί ο κθςαυρόσ.
Το εικονικό παιχνίδι Κρυμμζνου Κθςαυροφ κα αναπτυχκεί βαςιηόμενο πάνω ςτθ τεχνολογία τθσ εικονικισ
περιιγθςθσ (virtualtour) με ενςωματωμζνο αλλθλεπιδραςτικό χάρτθ τθσ περιοχισ των Ρρεςπϊν και
ςθμεία αλλθλεπίδραςθσ (hotspots) που κα αντιςτοιχοφν με τα κφρια μνθμεία τθσ περιοχισ. Ζτςι, τα
μνθμεία κα είναι ςθμειωμζνα πάνω ςτθν πανοραμικι απεικόνιςθ και κα αποτελοφν τα ςθμεία ςτα οποία
οι χριςτεσ (παιδιά) κα μποροφν να λαμβάνουν τον εκάςτοτε γρίφο που κα πρζπει να λυκεί.
Το κάκε hotspot κα μπορεί να περιλαμβάνει πλθροφορία ποικίλθσ μορφισ όπωσ κείμενο, ιχο, βίντεο, κτλ.
θ οποία κα γίνεται διακζςιμθ όταν ο χριςτθσ το κλικάρει. Τότε κα ανοίγει μζςα ςτθν εικονικι περιιγθςθ
αναδυόμενο παράκυρο όπου και κα προβάλλεται το πολυμεςικό περιεχόμενο του γρίφου. Πταν ο χριςτθσ
λφςει το γρίφο κα γνωρίηει ςε ποιό ςθμείο του χάρτθ (που κα υπάρχει διακζςιμθ πανοραμικι απεικόνιςθ)
κα πρζπει να μεταβεί προκειμζνου να αναηθτιςει μζςα ςε αυτι το επόμενο αντικείμενο που κα κρφβει
ζναν γρίφο. Πταν λφςει όλουσ τουσ γρίφουσ κα ζχει φτάςει ςτον κρυμμζνο κθςαυρό.

Β. Φυςικό περιβάλλον και διαςυνοριακι περιοχι
Κα δίνονται πλθροφορίεσ για τθν ιδιαιτερότθτα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ των Ρρεςπϊν, ενϊ
ταυτόχρονα κα προβάλλεται ο διαςυνοριακόσ χαρακτιρασ τθσ περιοχισ. Θ επιλογι αυτι, τθσ νοθματικισ
ςφνδεςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με τον διαςυνοριακό χαρακτιρα τθσ περιοχισ των Ρρεςπϊν,
γίνεται διότι από περιβαλλοντικισ άποψθσ είναι πολφ πιο εφκολο για τον επιςκζπτθ να αντιλθφκεί τθν
ενότθτα του χϊρου, παρά τθν φπαρξθ των ςυνόρων των τριϊν χωρϊν, κακϊσ το φυςικό περιβάλλον είναι
ενιαίο και υπάρχει ζντονθ αλλθλεπίδραςθ.
Στον χάρτθ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ κα ςθμειϊνονται τα βαςικά ςθμεία και κζςεισ μοναδικότθτασ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ των Ρρεςπϊν, αλλά και οι κίνδυνοι που υπάρχουν λόγω τθσ ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ.
Ο παίχτθσ βρίςκει τισ περιβαλλοντικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. φωλιζσ πελεκάνων, ενδθμικά είδθ ψαριϊν κλπ)
και προςπακεί με διάφορεσ δράςεισ να αποτρζψει κινδφνουσ (π.χ. αποτροπι αμμολθψιϊν από κοίτεσ
ρεμάτων ι ρφπανςθσ υδάτων από λιπάςματα και φυτοφάρμακα). Με τον τρόπο αυτό μακαίνει πάνω ςτον

Σελίδα 69 από 92

21PROC008684216 2021-05-31
χάρτθ τθσ περιοχισ τα κφρια ςθμεία περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ και τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ.

Γ. Αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ
Θ περιοχι των Ρρεςπϊν είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα αρμονικισ ςυνφπαρξθσ του ανκρϊπου με το
φυςικό περιβάλλον, λόγω παραδοςιακϊν καλλιεργθτικϊν και αλιευτικϊν πρακτικϊν.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το ψάρεμα με πελαΐηια, μία τοπικι πρακτικι ψαρζματοσ, αλλά και θ
βόςκθςθ βοοειδϊν ςτα υγρά λιβάδια για τθ διατιρθςθ τθσ βλάςτθςθσ και τθ δθμιουργία χϊρων που
αποτελοφν ενδιαιτιματα για τα πουλιά. Επίςθσ, οι παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ ςυνζβαλαν ςτθ διατιρθςθ
τθσ ιςορροπίασ.
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα αφορά ερωτιςεισ και απαντιςεισ για όλα αυτά τα κζματα, με αιτιολόγθςθ
τθσ κάκε απάντθςθσ και παρουςίαςθ κειμζνων, video και φωτογραφικοφ υλικοφ, που κα τεκμθριϊνουν
τθν ορκότθτα των απαντιςεων. Θ αιτιολόγθςθ τθσ ορκότθτασ των απαντιςεων κα γίνεται από τον
οργανωτι του παιχνιδιοφ (κα χρθςιμοποιθκεί ο χαρακτιρασ τφπου καρτοφν που αναφζρεται ςτθν
περίπτωςθ του πρϊτου ςεναρίου).
Στόχοσ του παιχνιδιοφ είναι θ διατιρθςθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ και τθσ διατιρθςθσ τθσ τοπικισ
οικονομίασ, ενϊ ο παίχτθσ που κα λαμβάνει τθν υψθλότερθ βακμολογία κα είναι ο νικθτισ.

Ο Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά κα πρζπει να αναλφςει τθν μεκοδολογία υλοποίθςθσ του
εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ, τα εργαλεία ανάπτυξθσ και τισ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιιςει.

Δράςθ 5.1.2

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ2

Μ6

4 μινεσ

Δθμιουργία θλεκτρονικοφ
δίγλωςςου εκπαιδευτικοφ
παιχνιδιοφ (Creation of
electronic bilingual
educational game)
Αναμενόμενα Ραραδοτζα
Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.7.1

Ρθγαίοσ Κϊδικασ του Εκπαιδευτικοφ Ραιχνιδιοφ

Μ6
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ΔΑΣΗ 5.1.3.: Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ παρουςίαςθσ βίντεο τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των
Ρρεςπϊν (Development of a bilingual video presentation of the cultural heritage of Prespa)

Ρρόκειται για το οπτικοακουςτικό υλικό που κα παραχκεί και κα αποτελζςει παρακατακικθ του Διμου
Ρρεςπϊν.
Το βίντεο κα ςυνοδεφεται από παρουςίαςθ (ι/ και ςε μορφι υποτίτλων). Κα ζχει μοντζρνα εικαςτικι και
κα ζχει υποςτεί ςφγχρονθ τεχνικι επεξεργαςία. Το video κα παραδοκεί με τίτλο, metadata και tags.
Οι λιψεισ κινοφμενθσ εικόνασ (video) και θ επεξεργαςία, κα γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά
κριτιρια και προχποκζςεισ:
ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ


Ανάλυςθ 4Κ (UHD): 4096 x 2160 pixels ι 3840 x 2160 pixels



Τεχνικζσ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν: video, timelapse, hyperlapse, λιψεισ με drone,
ςυνεντεφξεισ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να καλφπτει ςθμεία
ενδιαφζροντοσ ςε διάφορα υψόμετρα



Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν και κάποιεσ λιψεισ από το αρχείο του δθμιουργοφ, κα
πρζπει να ζχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια και ςτθν προαναφερκείςα 4K (UHD) ανάλυςθ



Τεχνικι αρτιότθτα εκτζλεςθσ των λιψεων κινοφμενθσ εικόνασ (video)



Λιψεισ ςε διαφορετικζσ εποχζσ, ϊρεσ και ςυνκικεσ φωτιςμοφ



Οι βιντεοκάμερεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα πρζπει να είναι
τελευταίασ τεχνολογίασ και εξζχουςασ απόδοςθσ ϊςτε να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ δράςθσ
και να εξαςφαλίηουν τθν άρτια και ολοκλθρωμζνθ απόδοςθ του αποτελζςματοσ



Μοντάη, γραφικζσεκτελζςεισ, color correction, color grading, sound design



Μουςικζσ επενδφςεισ ελεφκερεσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, οι οποίεσ κα εγκρικοφν από τθν
ανακζτουςα αρχι



Συγγραφι πρωτότυπου ςεναρίου – αφθγιματοσ ι υποτίτλων των video. Το ςενάριο κα
ςτθρίηεται ςε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνα ςτοιχεία και κα ζχει υποςτεί τθν κατάλλθλθ
γλωςςικι επιμζλεια



Ραρουςίαςθ και ζγκριςθ του ςεναρίου από τθν ανακζτουςα αρχι πριν το τελικό μοντάη



Ψθφιακό master ςε ςκλθρό δίςκο highdefinition αςυμπίεςτο

Σθμειϊςεισ:
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Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν διεκπεραίωςθ των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ
άδειασ, για τθν πραγματοποίθςθ των λιψεων ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία κλπ. Τα τζλθ
λιψεων επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει ςτθν
ομάδα ζργου ςκθνοκζτθ ωσ υπεφκυνο για τθν υλοποίθςθ του παραδοτζου κακϊσ και
πιςτοποιθμζνο χειριςτι drone για τισ λιψεισ.



Θ καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια όλθσ τθσ παραγωγισ (ςκθνοκεςία, επιλογι των χϊρων ςτουσ
οποίουσ κα πραγματοποιοφνται τα γυρίςματα τθσ παραγωγισ κλπ.) αποτελεί ευκφνθ και επιλογι
του Αναδόχου, που λαμβάνει υπόψθ του τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ όπωσ αυτζσ ζχουν δοκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να υποδείξει ςτον Ανάδοχο βελτιϊςεισ
ι τροποποιιςεισ ωσ προσ τθν καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ παραγωγισ (π.χ. αλλαγι,
αντικατάςταςθ πλάνων, διόρκωςθ ι αλλαγι τθσ δομισ και του κειμζνου κ.λ.π.), τισ οποίεσ ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενςωματϊςει, προκειμζνου να προκφψει το τελικό παραδοτζο. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να βρίςκεται ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν
υλοποίθςθ των βίντεο, ϊςτε να λαμβάνει περαιτζρω κατευκφνςεισ, οδθγίεσ και διευκρινίςεισ.
Δράςθ 5.1.3

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ3

Μ6

3 μινεσ

Ανάπτυξθδίγλωςςθσπαρουςίαςθσβίντεοτθσ
πολιτιςτικισκλθρονομιάστωνΡρεςπϊν
(Development of a bilingual video
presentation of the cultural heritage of
Prespa)
Αναμενόμενα Ραραδοτζα
Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.8.1

Αρχεία Βίντεο

Μ6

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Σε ενδεχόμενθ παράταςθ τθσ διάρκειασ
του ζργου, κα παρατακεί αναλόγωσ και ο χρόνοσ παροχισ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, χωρίσ μεταβολι ςτο
ςυμβατικό τίμθμα που αντιςτοιχεί.

Διάρκεια ςφμβαςθσ - Χρόνοι παράδοςθσ - Ραραδοτζα

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε 6 μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα του χρόνου υλοποίθςθσ και του χρόνου που κα
απαιτθκεί για τθν παραλαβι των ενδιάμεςων φάςεων και τθσ οριςτικισ παραλαβισ του ζργου.
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου κακϊσ και οι ενδιάμεςεσ
φάςεισ υλοποίθςθσ και τα παραδοτζα αυτϊν.

Ρίνακασ Δράςεων του Ζργου

Δράςθ

Ζναρξθ

Λιξθ

Διάρκεια

Μ0

Μ2

2 μινεσ

Μ0

Μ2

2 μινεσ

Μ0

Μ4

4 μινεσ

Δ.3.1.1:Συλλογι, χαρτογράφθςθ και καταγραφι πλθροφοριϊν για
μουςεία και ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςε μια βάςθ δεδομζνων
(Collection, mapping and registration of information on museums and
points of interest in a database)
Δ.3.1.2:Δθμιουργία ψθφιακοφ χάρτθ (Creation of digital map)
Δ.3.1.3:Δθμιουργία 3D φωτορεαλιςτικϊν μοντζλων (Development of
3D photorealistic models)

Θ θμερομθνία διοργάνωςθσ του
επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου κα
οριςτεί ςε ςυνεννόθςθ με τθν
Δ.3.1.4: Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα τθ Βυηαντινι Ρρζςπα

Ανακζτουςα Αρχι και τουσ

(Scientific Conference for the Byzantine Prespa)

υπόλοιπουσ εταίρουσ του ζργου,
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 4
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.

Δ.5.1.1:Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ πλατφόρμασ – εφαρμογισ
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (Development of bilingual platform –

Μ2

Μ6

4 μινεσ

Μ2

Μ6

4 μινεσ

Μ3

Μ6

3 μινεσ

application of augmented reality)
Δ.5.1.2:Δθμιουργία θλεκτρονικοφ δίγλωςςου εκπαιδευτικοφ
παιχνιδιοφ (Creation of electronic bilingual educational game)
Δ.5.1.3:Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ παρουςίαςθσ βίντεο τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ των Ρρεςπϊν (Development of a bilingual video
presentation of the cultural heritage of Prespa)
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Ρίνακασ Αναμενόμενων Ραραδοτζων του Ζργου

Κωδικόσ Ραραδοτζου

Τίτλοσ

Ραράδοςθ

Ρ.1.1

Φωτογραφίεσ Σθμείων Ενδιαφζροντοσ

Μ2

Ρ.1.2

Ρ.1.3

Γεωγραφικζσ Συντεταγμζνεσ Σθμείων
Ενδιαφζροντοσ
Αρχείο Τεκμθρίωςθσ και Σχιμα Μεταδεδομζνων
Σθμείων Ενδιαφζροντοσ

Μ2

Μ2

Ρ.1.4

Αρχείο Μετάφραςθσ Τεκμθρίωςθσ

Μ2

Ρ.1.5

Ρθγαίοσ Κϊδικασ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων

Μ2

Ρ.1.6

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων ςτα
Ελλθνικά

Μ2

Ρ.2.1

Ψθφιακόσ Χάρτθσ

Μ2

Ρ.3.1

Τριςδιάςτατα Μοντζλα

Μ4

Ζκκεςθ πεπραγμζνων του επιςτθμονικοφ
ςυνεδρίου ςυνοδευόμενα από όλο το υλικό
Ρ.4.1

τεκμθρίωςθσ (λίςτεσ ςυμμετεχόντων,
φωτογραφικό υλικό, προςκλιςεισ, agenda

Μ6

παρουςιάςεισ κτλ.) ςτθν αγγλικι γλϊςςα με
επιτελικι ςφνοψθ ςτθν ελλθνικι
Ρ.6.1
Ρ.6.2

Ρ.6.3

Ρθγαίοσ Κϊδικασ τθσ Εφαρμογισ
Εφαρμογι για κινθτό τθλζφωνο (τουλάχιςτον ςτα
λειτουργικά ςυςτιματα iOS και Android)
Εφαρμογι για tablet (τουλάχιςτον ςτα λειτουργικά
ςυςτιματα iOS και Android)

Μ6
Μ6

Μ6

Ρ.7.1

Ρθγαίοσ Κϊδικασ του Εκπαιδευτικοφ Ραιχνιδιοφ

Μ6

Ρ.8.1

Αρχεία Βίντεο

Μ6
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Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ

21PROC008684216 2021-05-31

Ανάλυςθ Οικονομικοφ Αντικειμζνου Τθσ Σφμβαςθσ

Θ δαπάνθ για τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.2
και 5.1.3 ςτο πλαίςιο του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of Prespes
through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ
προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ’με ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ
INTERREG ΙΑ CBC "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020"», ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό του ζργου διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΑΣΗΣ

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ

ΦΡΑ

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ

3.1.1

Συλλογι, χαρτογράφθςθ και καταγραφι πλθροφοριϊν για
μουςεία και ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςε μια βάςθ δεδομζνων
(Collection, mapping and registration of information on museums
and points of interest in a database)

12.096,77 €

2.903,23 €

15.000,00 €

3.1.2

Δθμιουργίαψθφιακοφχάρτθ (Creation of digital map)

2.419,35 €

580,65 €

3.000,00 €

3.1.3

Δθμιουργία 3D φωτορεαλιςτικϊν μοντζλων (Development of 3D
photorealistic models)

52.419,35 €

12.580,65 €

65.000,00€

3.1.4

Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα τθ Βυηαντινι Ρρζςπα (Scientific
Conference for the Byzantine Prespa)

4.032,26 €

967,74 €

5.000,00 €

5.1.1

Ανάπτυξθ δίγλωςςθσ πλατφόρμασ - εφαρμογισ επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ (Development of bilingual platform application of augmented reality)

13.709,68 €

3.290,32 €

17.000,00 €

5.1.2

Δθμιουργία θλεκτρονικοφ δίγλωςςου εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ
(Creation of electronic bilingual educational game)

8.306,45 €

1.993,55€

10.300,00 €

5.1.3

Ανάπτυξθδίγλωςςθσπαρουςίαςθσβίντεοτθσπολιτιςτικισκλθρονομ
ιάστωνΡρεςπϊν (Development of a bilingual video presentation of
the cultural heritage of Prespa)

8.870,97 €

2.129,03 €

11.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΗΣ ΑΞΙΑΣ

101.854,83 €

ΦΡΑ

24.445,17 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. /)

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………….. ΕΥΩ (€ ………….)
Θμερομθνία λιξθσ / ι χρόνοσ ιςχφοσ………………………

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ……………….. ΕΥΩ (€ ………….) υπζρ τ…
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................……………,
ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:
.......................………………………………….. ι

(πλιρθ

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................,

(διεφκυνςθ)

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., …………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., …………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., …………………………………..

1

ατομικά και για κάκε ζνα από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ Συμμετοχι τ…. ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) .................. Διακιρυξθ του …………..
με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν……………………, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
ϋϋΔιαδραςτικζσ εφαρμογζσ και ςυνζδριο τθσ πράξθσ HOLY WATERϋϋ «Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ςτο πλαίςιο του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area
of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με

ακρωνφμιο

‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg ΙΑ CBC "Greece - Republic of North
Macedonia 2014-2020"» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ, ςφμφωνα με τθν 4/2021 Διακιρυξθ του Διμου Ρρεςπϊν.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’
όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι
ζνςταςθ, χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ
του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.
Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ

1

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ
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Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ …………………………….
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..

Ρροσ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΣΡΩΝ
(με αναφορά ςτο Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ και ςτον Αρ. Πρωτ. Διακιρυξθσ)
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………….. ΕΥΩ (€ ………….)

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ……………….. ΕΥΩ (€ ………….)
υπζρ τ… :
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................……………,
ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:
.......................………………………………….. ι

(πλιρθ

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................,

(διεφκυνςθ)

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., …………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., …………………………………..
2

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ......................., …………………………………..

ατομικά και για κάκε ζνα από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ : ϋϋΔιαδραςτικζσ εφαρμογζσ και ςυνζδριο τθσ πράξθσ HOLY WATERϋϋ «Ραροχι υπθρεςιϊν για
τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ςτο πλαίςιο του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic
product of the cross-border area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’
με ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg ΙΑ CBC "GREECE - REPUBLIC
OF NORTH MACEDONIA 2014-2020"», με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, ςφμφωνα με τθν 4/2021 Διακιρυξθ του Διμου Ρρεςπϊν.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι
ζνςταςθ, χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν
Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

2
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ΡΑΑΤΗΜΑ III-ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ ΡΕΣΡΩΝ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΘΜΔΘΣ : *6254]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΛΑΛΜΟΣ/ΛΑΛΜΟΣ ΡΕΣΡΕΣ/53150+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΑΓΛΑΝΝΘΣ+
- Τθλζφωνο: *2385351322+
- Θλ. ταχυδρομείο: *karpresp@otenet.gr+
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.prespes.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
ϋϋΔιαδραςτικέσ εφαρμογέσ και ςυνέδριο τησ πράξησ HOLY WATER΄΄
[«Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 ςτο
πλαίςιο του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of Prespes through the
promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με
ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG ΙΑ
CBC "GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020"»
 72500000-0 Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ
 79950000-8 Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων
 92111260-2 Ραραγωγι ενθμερωτικϊν βιντεοταινιϊν]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [ΥΡΗΕΣΙΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ
φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν
υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα, του
άρκρου 20:ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο,
«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι κατθγορίεσ
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν
οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε
επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι
διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ
(προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν
ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ,
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και
τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ
πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα
κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο
μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ εφόςον αυτό
απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
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Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+
*+ Ναι *+
αντικειμζνου

Πχι

*+

Άνευ

α) *……+
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ,
αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
δ) *+ Ναι *+ Πχι
ε) *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι
ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
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μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ εγγράφων):
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν;
*……+*……+*……+*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ *+ Ναι *+ Πχι
ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Στιριξθ:

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων *+Ναι *+Πχι
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·


παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αυτοκάκαρςθ») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……]

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

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

του

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο
οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε
τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν *+ Ναι *+ Πχι
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
*.........…+
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ *+ Ναι *+ Πχι
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι
ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά
τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ
που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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*+ Ναι *+ Πχι
*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο
οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε
τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν
Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ φορζασ
μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ
δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του

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

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ
φορζα για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο *…................................…+
εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για
ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ
του ο οικονομικόσ φορζασ:
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv, ο οικονομικόσ
φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι
ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα
ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι
ιδιωτικοφσxxxv:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν
προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι
πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα
ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του
οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν
ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

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

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα *……+
ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε *....……+
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxxxvii το ακόλουκο τμιμα
(δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
τα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι
αναφζρετε:

τεκμθρίωςθ

διατίκεται

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

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

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxviii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxix.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. ϋϋΔιαδραςτικζσ εφαρμογζσ και ςυνζδριο τθσ πράξθσ HOLY
WATERϋϋ [«Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3
ςτο πλαίςιο του ζργου ‘Enhancing the cultural touristic product of the cross-border area of Prespes through
the promotion of the natural and cultural heritage/ Ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ των Ρρεςπϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ με
ακρωνφμιο ‘HOLYWATER’ που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG ΙΑ CBC
"GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020"»
 72500000-0 Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ
 79950000-8 Υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων
 92111260-2 Ραραγωγι ενθμερωτικϊν βιντεοταινιϊν]
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 133273

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

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

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

iii

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

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

v

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

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

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

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

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

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

xi

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

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

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

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

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

xxxv

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

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

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

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxix

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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