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ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΩ 

ΓΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ: 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & 

Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Δκπνξίνπ (ΔΤΔΓ Eκπ.) 

 

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 

 

 

ΘΔΚΑ:  Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ ζε Δπξψ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ 

Δκπεηξνγλσκνζχλε Καηαγξαθήο θαη Διέγρνπ Σεθκεξίσζεο ησλ Σηκψλ Δλδννκηιηθψλ 

πλαιιαγψλ ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

 

1. Σηο δηαηάμεηο  θαη απνθάζεηο φπσο ηζρχνπλ : 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) 

«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

1.2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 

ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 

ηνλ Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10). 

1.3. Σνπ Ν.3614/2007[ΦΔΚ Α΄267/3-12-2007] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.4. Σνπ Ν.3840/2010 [ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» 

1.5. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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1.6. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη 

ηηο επ΄ απηνχ ηξνπνπνηήζεηο. 

1.7. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, 

Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΚ 85/Α/17-3-04)». 

1.8. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96 ) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο». 

1.9. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005). 

1.10. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», 

ζπκπιεξσκαηηθψο, φπσο εηδηθφηεξα  νξίδεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 

1.11. Toπ Π.Γ. 65/2011 (ΦΔΚ 147/Α/27-06-2011) « … ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη 

Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο …  

1.12. Σνπ Π.Γ. 66/2011 [ΦΔΚ 148/Α/27-06-2011] «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ & Τθππνπξγψλ». 

1.13. Σελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απφθαζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-06-2010 

Τπνπξγηθή απφθαζε. 

1.14. Σελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/Β/4-8-2008) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «χζηαζεο θαη 

νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή Τπεξεζία 

πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κε 210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/16-5-2011). 

1.15. Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ ηνπ 

ηέθαλνπ Κνκλελνχ ηνπ  Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ. 

1.16. Σελ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο 

ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε 

εθηέιεζε έξγσλ.  

1.17. Σελ κε Αξ.Πξση. Β3-126/10 (ΦΔΚ 1151/Α/2010) απφθαζεο «Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ  «Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ … 

ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο …ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ…»  

 

 

1. Σα έγγξαθα :  

1.1. Σελ πξφζθιεζε 39, κε αξηζκφ πξση. 2605/202/Α2/26-04-2010 (νξζή επαλάιεςε 

03/05/2010, ηξνπνπνίεζε κε αξ. πξση. 5444/578/A2/21/07/2010), ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». 

1.2. Σελ κε αξ. 2582/451/Α2/10-5-2011 απφθαζε ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ έληαμε ηεο 

πξάμεο «Δμπειπογνωμοζύνη καηαγπαθήρ και ελέγσος ηεκμηπίωζηρ ηων ηιμών 

ενδοομιλικών ζςναλλαγών ηων ελληνικών επισειπήζεων» 
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1.3. Σελ κε α.π. 78/28-03-2011 ζεψξεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ 

Πξάμεο, απφ ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε ηεο Γελ. Γ/λζεο Κξαη. Πξνκεζεηψλ. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ  

 

Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εκπεηξνγλσκνζχλε θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζηηο πενήνηα ηπειρ σιλιάδερ εκαηό εςπώ 

(53.100,00 €), πιένλ ΦΞΑ (23%), ήηνη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εξήνηα πένηε 

σιλιάδων ηπιακοζίων δεκαηπιών εςπώ (65.313,00 €) 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 25/07/2011 εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 12:00 ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ / 

ΔΤΔΓ Δκπ., Πιαηεία Κάληγγνο, Σ.Κ. 10181, Αζήλα (Γξαθείν 1, Ιζφγεην, είζνδνο απφ Οδφ 

Κάληγγνο), θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ 22/07/2011 εκέξα Ξαπαζκεςή θαη ψξα 14:00. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζην θηίξην ηνπ 

Τπ.Α.Α.Ν. (Πιαηεία Κάληγγνο, - Γξαθείν 436, ΣΚ. 101 81, Αζήλα) ή απνζηέιινληαο ηνλ 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπ.Α.Α.Ν. / ΔΤΔΓ Δκπ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη 

ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) ζπλεηαηξηζκνί 

δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 

 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Γεθηέο ζα γίλνληαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ είηε ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, είηε θάζε κία ζέζε μερσξηζηά. 

 

Η ζπκκεηνρή ελφο ππνςεθίνπ εκπεηξνγλψκνλα ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ, απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 

ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο 

εκπεηξνγλψκνλαο. 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. 

 

Η πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο ζα αλαξηεζεί γηα 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζηα sites ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ www.gge.gr, ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. http://eysed.gge.gov.gr ή/θαη ηεο ΔΤΓ 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»  

www.antagonistikotita.gr  

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ  

 

 

ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ………….. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β …………… ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ………….. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ………….. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ: 

- Γξαθ. Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, θνπ Μ. Υξπζνρνΐδε 

- Γξαθ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, θνπ η. Κνκλελνχ 

- Δ.Τ.Γ. Δ.Π. “Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα” 

- Τπεχζπλνο Πξάμεο, θνο Π. Υαλήο 

- Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  

- Δηδηθή Τπεξεζία Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Πξντζηακέλε Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ. 

- Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ., Μνλ Α & Β1 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

Γηαγσληζκφο 

Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ ζε Δπξψ, γηα ηελ 

Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ Δκπεηξνγλσκνζχλε 

Καηαγξαθήο θαη Διέγρνπ Σεθκεξίσζεο ησλ Σηκψλ 

Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ ησλ Διιεληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο Δλελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 65.313,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

Πξνυπνινγηζκφο πνπ 

βαξχλεη 

Π.Γ.Δ. , ΑΔ 058/8 

Κσδηθφο Πξάμεο Α: 2011Δ05880011 

Κσδηθφο ΟΠ 328521 

πγρξεκαηνδφηεζε 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) 

Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ 
Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Φφξνη  άξζξν 24,  Ν.2198/1994 

Υξφλνο παξάδνζεο ηεο 

Πξάμεο 

Δληφο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

Σφπνο παξάδνζεο ηεο 

Πξάμεο 

Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ  

Πι. Κάληγγνο  Σ.Κ.: 10181 Αζήλα 

Παξαιαβή Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηεο Πξάμεο 

 

 

Η Πξάμε «Δκπεηξνγλσκνζχλε Καηαγξαθήο θαη Διέγρνπ Σεθκεξίσζεο ησλ Σηκψλ 

Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε, σο  ακολούθωρ:  
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Α.  ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ  ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ν ενιαίορ θάκελορ κάθε πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει ηνπο παξαθάησ 

αλεμάξηεηνπο θαη ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ : 

 

1. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

πεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Λ. 1599/1986/Α΄ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε.  

 Να αλαθέξνπλ φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ, κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 34 & 39 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

 Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε δήισζε, ήηνη  εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

απνζηνιή έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο, κε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ κέζν ζηνλ κεηνδφηε 

ηεο  απφθαζεο αλάδεημεο απηνχ σο κεηνδφηε.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε 

δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 

 

2. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ» (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

 

Σα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ), ζα ηεθκεξηψλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ 

αληίζηνηρα (πξσηφηππα ή λνκίκσο ζεσξεκέλα αληίγξαθα) απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο 

απηά νξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 50/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηα Π.Γ. 347/2003, 

44/2005, 116/2006 & 146/2007. 

 

3. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ήηνη:  

α) ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή 

β) ην πνζνζηφ ΦΠΑ θαη 

γ) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

Πηο θάκελο κάθε πποζθοπάρ ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ: 

 Η ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Διδική 

πηπεζία Πςνηονιζμού & Δθαπμογήρ Γπάζεων ηος π.Νι.Α.Λ. ζηον Ρομέα 

ηος Δμποπίος). 

 Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο (Απ. Γ/ξηρ: 01/2011/ΔΠΔΓ Δμπ.). 

 Ο ηίηινο ηεο Πξάμεο («Δμπειπογνωμοζύνη καηαγπαθήρ και ελέγσος 

ηεκμηπίωζηρ ηων ηιμών ενδοομιλικών ζςναλλαγών ηων ελληνικών 

επισειπήζεων») 

 Η εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
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Β. ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα  (60) εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί 

λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία , πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, 

θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα απφθαζε. 

Πξνζθνξά  πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ ιήμε ηεο θαηά ηα 

αλσηέξσ ηζρχνο  ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

 

Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΩΛ 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ  12/07/2011 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα  14:00, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ 

εμεηάδνληαη. 

 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Γ. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

- Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ παξνχζα απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

- Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

- Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Μνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ 

ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δηαηξεζεί κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ 

νπνίν πεξηέρεηαη. 

- Η δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν 

ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά ηελ δηάηξεζή 

ηνπο κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη 

καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ 

Τπεξεζία. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίζεη, κε ζρεηηθή απφθαζε, ε Τπεξεζία. 

- Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ 

πξνζθεξφλησλ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο. 

 

Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο, Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο, ζε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα, σο εμήο: 

I. Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
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II. Αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

III. Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε 

 

Η Δπηηξνπή ζε θάζε ζηάδην ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο.  

 

Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ. 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

αλάζεζε, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ 

ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα απνζθξαγηζηνχλ, ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζα 

θαηαγξαθνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

 

ΠΡ. ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ- ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η επηινγή αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (ζαλ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο) αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ 

πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθή αμίαο  ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Ξαπαπηήμαηορ Γ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά 

ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ 

αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη΄ αλαινγία νη δηαηάμεηο 

ηνπ Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ118/2007  

 

Ε. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ - ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

Ζ. ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ νηθεία ζχκβαζε, απφ 

αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζρεηηθή απφθαζε, κε ηε ζχληαμε 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηε 

βεβαίσζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο, γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 

Θ. ΞΙΖΟΩΚΖ 

Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ., ζα 

βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8) θαη ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή 
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πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

Η. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ 

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΩΛ ΡΝ Ξ.ΝΗ.Α.Λ. 

ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 

(ΔΠΔΓ Δμπ.) 

Κονάδα Β1, Γπαθείο 226 

 

 
ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ 

Δ.Ρ.Ξ.Α. 

 Ξόλη: Αθήνα 

Ζμεπομηνία: …… / … /……..  

Απ. Ξπωη.:          ………     

Σαρ. Γ/λζε 

Σ. Κ. 

Πιεξνθνξίεο 

Σειέθσλν 

e-mail: 

: 

: 

: 

: 

: 

Κάληγγνο 20 

101 81 

 

 

  

 

 

ΠΚΒΑΠΖ  ΔΟΓΝ 

( Πελ. ……..) 

                                        

Απιθμόρ:                                         

Ξοζό:                                            

Ανάδοσορ:                              

Δίδορ:                          

Δνδιαθεπόμενη πηπεζία: ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΓΟΑΠΔΩΛ ΡΝ Ξ.ΝΗ.Α.Λ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ 

ΔΚΞΝΟΗΝ 

Σν έξγν «Δκπεηξνγλσκνζχλε θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ηεθκεξίσζεο ησλ ηηκψλ 

ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε Κσδηθφο ΟΠ 

328521 θαη κε Κσδηθφ πξάμεο Α: 2011ΠΔ05880011 

 

 

ήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ..ηνπ έηνπο …. (……), ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο - Κάληγγνο 20- Αζήλα, νη 

ππνγεγξακκέλνη, αθελφο ν/ε…………………….………… θάηνηθνο ……..., πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ/ηεο απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία ……..    πνπ  εδξεχεη……., 

νδφο  …… ,  ΣΚ ……….….,  Σει. …..…..,  FAX:…..…., πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη απφ  ηνλ/ηελ 

θν/θα…..….. θάηνρν ηνπ κε  αξηζκ .Γ.Α.Σ. ………..,  ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. ……..πξαθηηθφ ηνπ 

Γ. (ΦΔΚ… ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

 

Με βάζε ηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ …………………., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε έξγσλ θαη’ 
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εμνπζηνδφηεζε  ηνπ σο άλσ λφκνπ, δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ «Δμπειπογνωμοζύνη Θαηαγπαθήρ και Δλέγσος Ρεκμηπίωζηρ ηων Ριμών 

Δνδοομιλικών Πςναλλαγών ηων Δλληνικών Δπισειπήζεων», πξνυπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο 65.313,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ,  θαηαθπξψζεθαλ κε ηελ ππ’  αξηζκ. ……………… 

Απφθαζε θαη αλαθνηλψζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. ………… αλαθνίλσζε ζην φλνκα  ηεο επηρείξεζεο 

«………………………………………………», φπσο  αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 1ν άξζξν. 

 

Ύζηεξα απφ απηφ ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη 

ζηελ αλσηέξσ επηρείξεζε, νλνκαδφκελε ζην εμήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ''ΑΝΑΓΟΥΟ'', θαη 

απηή αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΔΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Σν έξγν θαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ ΑΞΙΑ κε 

θξαηήζεηο ρσξίο 

ΦΠΑ  

  

ΦΟΡΔΑ 

Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ / Δηδηθή 

Τπεξεζία Δπνπηείαο 

ηεο Αγνξάο  

Δκπεηξνγλσκνζχλε 

Καηαγξαθήο θαη Διέγρνπ 

Σεθκεξίσζεο ησλ Σηκψλ 

Δλδννκηιηθψλ πλαιιαγψλ 

ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

…………,… € Δ.Τ..Δ.Γ. 

Δκπ. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ  …………,… €  

ΦΠΑ 23% …………,… € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ …………,… € 

 

Η γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην  παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………………… 

Υηιηάδσλ ……………………… Δπξψ (…………,… €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α 

(23%). 

 

Η αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, ειεχζεξε κε επζχλε, κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ / Δηδηθή Τπεξεζία Δπνπηείαο ηεο 

Αγνξάο  (Κάληγγνο 20, ΣΚ 101 81), γηα ηελ νπνίν πξννξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ 

έξγνπ θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

…………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σν πξνο πινπνίεζε έξγν, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ζα πιεξνί ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ………, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΟΤ 

Υξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Η χκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
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ΑΡΘΡΟ  4ν 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη΄ αλαινγία νη δηαηάμεηο 

ηνπ Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ118/2007  

 

Η παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ 

Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ. 

 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα 

(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη 

απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.   

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ 

θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο 

θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή 

Δθπηψηνπ".  

 

Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ 

κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, 

εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ 

Π.Γ.118/2007.  

 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5ν 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ., ζα 

βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8) θαη ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ ΚΠΓ (Π.Γ. 118/07) 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ ηελ 

πξνκεζεχηξηα, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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2) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% (άξζξ. 24 ηνπ Ν. 

2198/94 ΦΔΚ 43Α/22-3-94).  

3) Ο ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην 

Γεκφζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην 

έξγν θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα- πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ πνπ κπνξεί λα 

ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε ππάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα.  

ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 

δηαρείξηζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΓΙΑΦΟΡΔ 

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην παξφλ, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιε αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΔΓΓΤΗΔΙ  

Ο/ε  αλάδνρνο , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε  εγγπεηηθή επηζηνιή  κε 

αξηζκφ ……… ηεο  Σξάπεδαο ………………………..-  Καηάζηεκα ………………. πνζνχ ……. € (……..), ην 

νπνίν θαιχπηεη, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πξν Φ.Π.Α . 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηελ πξνκεζεχηξηα 

κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν 

πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ 118/07. 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη 

λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ . 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο    

Αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΤΔΓ Δκπ. ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ν/ε Αλάδνρνο θαη δήισζε 

φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

 

 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 

247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 

(ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ 
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Ν.2362/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ», θαηά ηα άξζξα ζηα νπνία αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ……. Απφθαζε Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ……., ησλ νπνίσλ ν/ε αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε απηνχο 

αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο  Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ …. 

θαη ηελ πξνζθνξάο ηεο. 

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ     ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΡΙΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ) Ηκεξνκελία έθδνζεο ……………… ΔΤΡΩ ………….…… 

Πξνο 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο Γξάζεσλ 

ηνπ ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν ζηνλ Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (ΔΤΔΓ Δκπ.) 

Πι. ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 

 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΩ   ……….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΩ. ………………… (θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη 

ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο ……………………………………….. 

Γ\λζε…………………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο 

κε αξηζκφ …………. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα 

…………………………………… (αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ……………. θαη ην 

νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………... ΔΤΡΩ απηήο.  

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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