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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επανάληψη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της Πράξης
«Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις και αποφάσεις όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμήθεια του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95)
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
1.2. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10).
1.3. Του Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
1.4. Του Ν.3840/2010 [ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010]
διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013»

«Αποκέντρωση,

απλοποίηση

των

1.5. Του N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
1.6. Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου και
τις επ΄ αυτού τροποποιήσεις.
1.7. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96 ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
1.8. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
1.9. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
συμπληρωματικώς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα απόφαση.
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1.10. Toυ Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
1.11. Του Π.Δ. 86/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012] «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών & Υφυπουργών».
1.12. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749 [ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008] «Υπουργική απόφαση
συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.
43804/ΕΥΘΥ/2041/17-09-2009 και με την υπ’αριθ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30-06-2010
Υπουργική απόφαση.
1.13. Την με αριθμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/4/8/2008) κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Σύστασης και
οργάνωσης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς
του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με 210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011).
1.14. Την με αριθ. Πρωτ. Β1-7410/27-11-2009 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί διορισμού του
Στέφανου Κομνηνού του Χαραλάμπους, στη θέση του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου.
1.15. Την Υπουργικής Απόφασης Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αύξησης
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη
δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η
εκτέλεση έργων.
1.16. Την με Αρ.Πρωτ. Β3-426/30-11-2011 (ΦΕΚ 2782/Β/2011) απόφαση «Εξουσιοδότηση
για την υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Εμπορίου … στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους …της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου…»
1.17. Την με αρ. 2582/451/Α2/10-5-2011 απόφαση της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την ένταξη της
πράξης «Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων»
1.18. Την με α.π. 504/16-09-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου σχετικά με
την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της με α.π. 349/04-07-2011
απόφασης, για την υλοποίηση της Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και
ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών
επιχειρήσεων και την επανάληψή του

2. Τα έγγραφα :
2.1. Την πρόσκληση 39, με αριθμό πρωτ. 2605/202/Α2/26-04-2010 (ορθή επανάληψη
03/05/2010, τροποποίηση με αρ. πρωτ. 5444/578/A2/21/07/2010), του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
2.2. Το με α.π. Υ2-6878/13-12-2011 & Υ2-543/07-03-2012 Υπηρεσιακά Σημειώματα της
Δ/νσης Κοστολόγησης & Έρευνας Αγοράς σχετικά με τις απόψεις της επί των σχεδίων
των διαγωνισμών των πράξεων «Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου
τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων» &
«Νομική εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων»
2.3.

Τα με αρ. πρωτ. 110/21-02-2012 & 194/11-04-2012 απαντητικό έγγραφα της ΕΥΣΕΔ
Εμπ. στα παραπάνω Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Κοστολόγησης & Έρευνας
Αγοράς
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2.4. Το με αρ. πρωτ. 322/20-06-2012 αίτημα της Μονάδας Α της ΕΥΣΕΔ Εμπ., προς την
Τεχνική Διεύθυνση της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών, για θεώρηση Τεχνικών
Προδιαγραφών μετά από τροποποίηση
2.5. Την με α.π. 231/05-07-2012 θεώρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω
Πράξης, από την Τεχνική Διεύθυνση της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών.

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
Την επανάληψη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, της α.π. 349/04-07-2011 απόφασης
για την υλοποίηση Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ελέγχου
τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων
προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (17.700,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%,
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ
(21.771,00 €), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης,
όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα απόφαση και στα παραρτήματα αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου θα απευθύνει πρόσκληση, προς κάθε ενδιαφερόμενο, με την
οποία θα ζητείται η υποβολή της σχετικής προσφοράς του, σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση.
Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί την 23/08/2012 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων / Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / ΕΥΣΕΔ Εμπ., Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.
10181, Αθήνα (Γραφείο 1, Ισόγειο, είσοδος από Οδό Κάνιγγος), και όσοι επιθυμούν να
λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση το αργότερο μέχρι την 22/08/2012
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτίριο του
Υπ.Α.Α.Μ.Δ. (Πλατεία Κάνιγγος, - Γραφείο 436, ΤΚ. 101 81, Αθήνα) ή αποστέλλοντας τον
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής το Υπ.Α.Α.Μ.Δ. / ΕΥΣΕΔ Εμπ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο
και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η συμμετοχή ενός υποψηφίου εμπειρογνώμονα στη διαδικασία, σε περισσότερες από μία
υποβαλλόμενες προσφορές, αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων
προσφορών, στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος εμπειρογνώμονας.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
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Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί για 15 ημερολογιακές ημέρες στα sites της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gr, της ΕΥΣΕΔ Εμπ. http://eysed.gge.gov.gr ή/και της ΕΥΔ
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηματικότητα»
www.antagonistikotita.gr
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

………………
………………
………………
………………

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Υφυπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ., κου Αθ. Σκορδά
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου, κου Στ. Κομνηνού
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”
- Υπεύθυνος Πράξης, κος Ζ. Βάλβης
- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς
- Μέλη της Επιτροπής Π.Α. & Α.Π.:
- Πρόεδρος: Π. Δελήμπασης
- Μέλος: Αλ. Χατζηανδρέου
- Μέλος: Β. Γαβριηλίδης
- Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων:
- Πρόεδρος: Ν. Δημητρακόπουλος
- Μέλος: Απ. Ντάφλος
- Μέλος: Γ. Πελέκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Προϊσταμένη Ε.Υ.Σ.Ε.Δ Εμπ.
- Ε.Υ.Σ.Ε.Δ Εμπ., Μον Α & Β1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος Έργου

Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου
τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
των ελληνικών επιχειρήσεων

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

21.771,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός που
βαρύνει

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 058/8
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ05880011

Κωδικός ΟΠΣ

328521

Συγχρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού

Φόροι

άρθρο 24, Ν.2198/1994

Χρόνος παράδοσης της
Πράξης

Εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Τόπος παράδοσης της
Πράξης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Αθήνα

Παραλαβή

Εντός 15 ημερών από την παράδοση της Πράξης

Το έργο «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα».
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα απόφαση,
ως ακολούθως:
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Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο και
αντίγραφο) που θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία :
Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης.
Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
Να αναφέρουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους
Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
(πρώην Υπ.Α.Α.Ν.) κατά τα άρθρα 34 & 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς τους.
Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην
προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση, ήτοι εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
αποστολή έγγραφης γνωστοποίησης, με φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο στον μειοδότη
της απόφασης αποδοχής της προσφοράς του.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η προαναφερθείσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
2. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην οποία θα
δηλώνουν, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών.
Τα απαιτούμενα προσόντα των Εμπειρογνωμόνων, όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), θα τεκμηριώνονται, επί ποινή αποκλεισμού, από
αντίστοιχα (πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα αντίγραφα) αποδεικτικά στοιχεία.
Συγκεκριμένα, ο Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης και άριστη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύονται σύμφωνα με οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006 & 146/2007. Η
επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των ενδοομιλικών συναλλαγών αποδεικνύεται:
αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/86 του υποψηφίου εμπειρογνώμονα, η οποία θα συνοδεύεται από τις σχετικές
συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια της απαιτούμενης
εμπειρίας.
αν πρόκειται για μισθωτό, με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την
εξακολουθητική ασφάλιση του υποψηφίου εμπειρογνώμονα και υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει επακριβώς και αναλυτικά το είδος
της εμπειρίας του στο αντικείμενο των ενδοομιλικών συναλλαγών με αναφορά στα
σχετικά έργα που συμμετείχε, τη χρονική διάρκεια, τη σχέση εργασίας και τα στοιχεία
του εργοδότη.
Για την βεβαίωση της εμπειρίας στον χειρισμό της βάσης δεδομένων Amadeus ο
υποψήφιος εμπειρογνώμονας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
3. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα
οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο) ήτοι:
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α) την προσφερόμενη τιμή
β) το ποσοστό ΦΠΑ και
γ) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα του Εμπορίου).
Ο αριθμός της Απόφασης Υλοποίησης της Πράξης (α.π.: 377/19-07-2012).
Ο τίτλος της Πράξης («Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου
τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών
επιχειρήσεων»)
Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα
Β. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί
να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη παρούσα απόφαση.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της κατά τα
ανωτέρω ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
για το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, το αργότερο μέχρι την 06/08/2012 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 14:00, οι οποίες θα παρέχονται από την υπηρεσία το αργότερο
τρεις (3) ημέρες πριν την εκπνοή της ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα
αρχή.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν
εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Η Επιτροπή Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
την παρούσα απόφαση υλοποίησης του έργου.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των
τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της
οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά.
Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά θα διατρηθεί με σφραγισμένο τον φάκελο στον
οποίο περιέχεται.
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-

-

-

Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της παρούσας απόφασης, το τελευταίο στοιχείο
του έτους έκδοσής της και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών της
διαδικασίας.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρησή
τους μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι
μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από τα μέλη της
Επιτροπής και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην
Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν από την
Επιτροπή, την ημερομηνία και την ώρα που θα ορίσει, με σχετική απόφαση, η Υπηρεσία.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση των
προσφερόντων, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε σχετικό πρακτικό,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύστασης της.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών, θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης, σε τρία διακριτά στάδια, ως εξής:
I. Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
II. Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς
III. Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς και Τελική Αξιολόγηση
Η Επιτροπή σε κάθε στάδιο θα συντάξει σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην απόφαση σύστασης της.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η
συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
ανάθεση, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα:
α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Τα παραπάνω έγγραφα θα αποσφραγιστούν, θα ελεγχθούν από την Επιτροπή και θα
καταγραφούν σε σχετικό πρακτικό.
ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή αναδόχου και η ανάθεση του έργου θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής.
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων
της σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ
ποσού ίσου με το 10% της συνολική αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου από την
αρμόδια προς τούτο Επιτροπή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις
του Κεφ. Γ του ΠΔ118/2007
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης, να διακόψει την εκτέλεση της
σύμβασης ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εκπληρώνοντας παράλληλα τις
υποχρεώσεις της προς τους Εμπειρογνώμονες, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους, μέχρι της χρονικής αυτής στιγμής όπως αυτές θα προκύψουν από τις
διαδικασίες της Παρ.4 (παρουσιολόγιο, Βεβαίωση Ειδικού Γραμματέα κτλ).
Ζ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
Η. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία σύμβαση, από
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί με σχετική απόφαση, με τη σύνταξη
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, λαμβάνοντας υπ όψιν και τη
βεβαίωση του Ειδικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς για την καλή εκτέλεση
της Πράξης.
Θ. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της ΕΥΣΕΔ Εμπ., θα
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 058/8) και θα γίνει με την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή.
Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Μονάδα Β1, Γραφείο 226
Ταχ. Δ/νση
: Κάνιγγος 20
Τ. Κ.
: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο
:
e-mail:
:

Ε.Τ.Π.Α.
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: … / … / 2012
Αρ. Πρωτ.:

…

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
( Σελ. ……..)
Αριθμός:
Ποσό:
Ανάδοχος:
Είδος:
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η Πράξη «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ
328521 και με Κωδικό πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ05880011
Σήμερα την ….. του μηνός ..του έτους …. (……), στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Κάνιγγος
20- Αθήνα, οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο/η…………………….………… κάτοικος ……..., που
εκπροσωπεί με την ιδιότητά του/της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η εταιρία ……..
που εδρεύει……., οδός …… , ΤΚ ……….…., Τηλ. …..….., FAX:…..…., που νομίμως
εκπροσωπείται από τον/την κο/κα…..….. κάτοχο του με αριθμ .Δ.Α.Τ. ……….., σύμφωνα με
το υπ’ αρ. ……..πρακτικό του Δ.Σ (ΦΕΚ… συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα ), συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση την Απόφαση ……………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.
247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση Αρ.35130/739
(ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του
Ν.2362/95 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, διεξήχθη η
διαδικασία της ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την υλοποίηση της Πράξης «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και
ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων»,
προϋπολογισθείσης δαπάνης 17.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. …………….
Απόφαση και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. ……….ανακοίνωση στο όνομα της επιχείρησης
«………………………………………», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο.
Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει
στην ανωτέρω επιχείρηση, ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', και
αυτή αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το έργο και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ

ΑΞΙΑ με
κρατήσεις χωρίς
ΦΠΑ

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου / Ειδική
Υπηρεσία Εποπτείας
της Αγοράς

Νομική Εμπειρογνωμοσύνη
Καταγραφής και Ελέγχου
Τεκμηρίωσης των Τιμών
Ενδοομιλικών Συναλλαγών
των Ελληνικών Επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

…………,… €

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.
Εμπ.

…………,… €
…………,… €
…………,… €

Η γενική συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των ……………………
Χιλιάδων …………………………… Ευρώ (…………,… €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα
Φ.Π.Α (23%).
Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου, ελεύθερη με ευθύνη, μέριμνα και
δαπάνη του Αναδόχου για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας της
Αγοράς (Κάνιγγος 20, ΤΚ 101 81), για την οποίο προορίζεται και περιλαμβάνει την αξία του
έργου και τον αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με την Απόφαση …........
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές
και τους όρους της Απόφασης Ανάθεσης ……………………..., σε συνδυασμό με την τεχνική
προσφορά της προμηθεύτριας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
Χρόνος Διάρκειας έργου: Η Σύμβαση ανάθεσης θα έχει διάρκεια ενενήντα
ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

(90)

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις
του Κεφ. Γ του ΠΔ118/2007
Η παρακολούθηση & οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του έργου θα γίνει από
Επιτροπή, που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό αυτό, με τη σύνταξη σχετικού
πρωτοκόλλου.
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Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων υπολογίζεται σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες. Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών η Αναθέτουσα
Αρχή δεν προβεί σε παρατηρήσεις επί των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται
αυτοδίκαια παραληφθέντα.
Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν
και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην
αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόζοντας
κατ' αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 34 του του Π.Δ.118/2007 "Κήρυξη προμηθευτή
Εκπτώτου".
Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί να
υπερβεί τον ένα (1) μήνα. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή
πληροφορία ή διευκρίνιση και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της Επιτροπής.
Όταν η παράδοση του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο, την
μετάθεση ή την παράταση που μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Π.Δ.118/2007, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο,
εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 "Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου" του
Π.Δ.118/2007.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας
με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό προμηθειών Δημοσίου Π.Δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της ΕΥΣΕΔ Εμπ., θα
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 058/8) και θα γίνει μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07)
Διευκρινίζεται ότι :
1) Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση, από την
προμηθεύτρια, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
2) Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% (άρθρ. 24 του Ν.
2198/94 ΦΕΚ 43Α/22-3-94).
3) Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο
Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το
έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα- που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ που μπορεί να
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τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη υπάρχουν σχετικά πνευματικά
δικαιώματα.
Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το παρόν, θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια
Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο/η ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με
αριθμό ……… της Τράπεζας ………………………..- Κατάστημα ………………. ποσού ……. € (……..), το
οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της συμβατικής αξίας του έργου, προ Φ.Π.Α .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής
προστίμου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/07.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου .
Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της
Αναθέτουσας αρχής ΕΥΣΕΔ Εμπ. το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε ο/η Ανάδοχος και δήλωσε
ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.
247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Υπουργικής Απόφασης Αρ.35130/739
(ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του
Ν.2362/95 και του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου», κατά τα άρθρα στα οποία αναφορά γίνεται στην ……. Απόφαση Ανάθεσης …….,
των οποίων ο/η ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό
προς τους όρους της Απόφασης Υλοποίησης της Πράξης ……………. και την προσφοράς της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
Προς

ΕΥΡΩ ………….……

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής
Δράσεων στον Τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.)
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ

………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η
υποχρέωσή
μας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..
Δ\νση…………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της
με αριθμό ………….
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί
σας
για τη προμήθεια
…………………………………… (αρ. απόφασης ……/….) προς κάλυψη αναγκών του ……………. και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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