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Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ κΩζσ ηεο δεκηνπξγΫαο θαη
εθαξκνγΪο Κεηξψνπ ΔληαΫσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)» έρεη
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ΑΞΝΦΑΠΖ
Έρνληαο ππφςε:
1.Ρηο δηαηΨμεηο, φπσο απηΩο ηζρχνπλ :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.16

Ρνπ Λ. 2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43/Α/94) άξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ
ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55 ηνπ
N.2238/1994 (Φ.Δ.Θ. 151/Α/94).
Ρνπ Λ. 2362/95 (Φ.Δ.Θ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ,
ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ. 3871/10 (Φ.Δ.Θ. 141/Α/10).
Ρνπ Λ. 2286/95 (Φ.Δ.Θ. 19/ Α/ 95) « Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη
Οπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ρνπ Λ. 2472/97([Φ.Δ.Θ. 50/Α/97)] «Ξξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα».
Ρνπ Λ. 2672/98 (Φ.Δ.Θ. 290Α/28-12-1998) «Νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο
Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 14 : «Γηαθίλεζε
εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα».
Ρνπ Λ.2690/99 (Φ.Δ.Θ.45/Α/99) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο»
Ρνπ Λ.2741/99 (Φ.Δ.Θ. 199/Α/99) Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ, άιιεο
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο.
Ρνπ Λ. 3469/06 (Φ.Δ.Θ. 131/Α/06) «Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο
Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
Ρνπ Λ. 3471/06 (Φ.Δ.Θ. 133/Α/06) «Ξξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ»
Ρνπ Λ. 3548/07 (Φ.Δ.Θ. 68 Α/07) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ
ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ Λνκαξρηαθφ θαη Ρνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ηδίσο κε ηνλ Λ. 3801/09, Φ.Δ.Θ. 163/Α/07, άξζξν
46).
Ρνπ Λ.3614/07 (Φ.Δ.Θ. 267/A/07) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.3840/10 (Φ.Δ.Θ. 53/Α/10)
«Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013»
Ρνπ N.3861/10 (Φ.Δ.Θ.
112/Α/10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξαµµα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
Ρνπ Λ. 3886/10 (Φ.Δ.Θ. 173 /Α/10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
δεκφζησλ ζπκβάζεσλ −
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ
Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ
Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76),φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)"», φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.4055/2012 (Φ.Δ.Θ. 51/Α/12) «Γίθαηε δίθε θαη
εχινγε δηάξθεηα απηήο» θαη ηνλ Λ. 4111/13 (ΦΔΚ 18/Α/25-1-13)
«Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο ….θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο».
Ρνπ Λ.4013/11 (ΦΔΘ 204/15-9-2011) πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Ππκβάζεσλ
Ρνπ Λ. 4055/2012 (Φ.Δ.Θ. 51/Α/ 12-03-2012) πεξί δίθαηεο δίθεο θαη εχινγε
δηάξθεηα απηήο, κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 36 ηνπ Λ. 3886/10
Ρνπ Ξ.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Θ. 185 /Α/88) Ξεξί Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ
Δκπνξίνπ».
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1.17 Ρνπ Ξ.Γ. 195/95 (Φ.Δ.Θ. 102 /Α/95) Ξεξί Νξγαληζκνχ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ».
1.18 Ρνπ Ξ.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Θ. 19 /Α/96) « Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ
Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Ρερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην
πνπξγείν Αλάπηπμεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ.122/04 ( Φ.Δ.Θ. 85 /
Α / 04).
1.19 Ρνπ Ξ.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Θ. 51 /Α/96) « Πχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ
ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο».
1.20 Ρνπ Ξ.Γ. 166/03 (Φ.Δ.Θ. 138 /Α / 03) « Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000 / 35 ηεο 29 – 6 –2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο Ππλαιιαγέο».
1.21 Ρνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα
Θπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ξ.Γ. 63/2005
(Φ.Δ.Θ. 98/Α/05) «Θσδηθνπνίεζε ηεο Λνκνζεζίαο γηα ηε Θπβέξλεζε θαη
ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα».
1.22 Ρνπ Ξ.Γ. 60/07 (Φ.Δ.Θ. 64/Α/07) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο
ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία
2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο
Λνεκβξίνπ 2005.
1.23 Ρνπ Ξ.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Θ..150/Α/07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ», θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 60/07.
1.24 Ρνπ ΞΓ 118/13 (Φ.Δ.Θ. 152/Α/25-6-2013) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ.
118/2012…Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο».
1.25 Ρνπ ΞΓ 119/13 (Φ.Δ.Θ. 153/Α/25-6-2013) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο
Θπβέξλεζεο, πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ»
1.26 Ρεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ
αξκνδηόηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο,
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ
θαη Αζιεηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 237/Α/5-12-2012) όπσο θπξώζεθε κε ην Λ. 4111/13
(ΦΔΚ 18/Α/25-1-13).

2. Ρηο απνθΨζεηο:
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Ρελ ππ’ αξηζκ. 14053/ΔΠ/1749 (Φ.Δ.Θ. 540/Β/08) «πνπξγηθή απφθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο απηή ηζρχεη
Ρν ππ’ αξηζκ. 25555 ΔΘ 1304/8-6-2011 έγγξαθν «Δλεκέξσζε γηα
δηαδηθαζίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο απάηεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
έξγα απφ ην ΔΡΞΑ, ΔΘΡ θαη ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο»
Ρν ππ’ αξηζκ. 34148/ΔΘ 704 έγγξαθν «Αλακφξθσζε ιηζηψλ ειέγρνπ γηα
ηελ πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ θαη ππνρξεσηηθή
ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο»
Ρελ κε αξηζκ. Β1−4977 (Φ.Δ.Θ. 1540/Β/08) θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί « Πχζηαζεο θαη
νξγάλσζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή
πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Ξξνζηαζίαο ηνπ Θαηαλαισηή»,
φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΘΑ 210 (ΦΔΘ 844/Β/16-05-2011)θαη ηζρχεη.
Ρελ κε αξηζ. Ξξση. Β1-7410/27-11-2009 (Φ.Δ.Θ. 507/.Ν.Γ.Γ./09) Θνηλή
Απφθαζε ηνπ
Ξξσζππνπξγνχ
θαη ηεο
πνπξγνχ Νηθνλνκίαο,
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2.6

2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ ηνπ Πηέθαλνπ Θνκλελνχ
ηνπ Σαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ.
Ρελ Απφθαζε 16820/2-9-10 ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Θ.
1515Β/10) «Θαζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη
ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ
ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ».
Ρνλ (ΔΘ) 213/08 ηεο Δπηηξνπήο πνπ ηξνπνπνηεί ηηο Νδεγίεο (ΔΘ) 2004/17,
(ΔΘ) 2004/18 ζρεηηθά κε φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV.
Ρνλ (ΔΘ) 1177/09 ηεο Δπηηξνπήο πνπ ηξνπνπνηεί ηηο Νδεγίεο (ΔΘ) 2004/17
θαη (ΔΘ) 2004/18 ζρεηηθά κε ηα ειάρηζηα φξηα (θαηψθιηα) εθαξκνγήο ησλ
θνηλνηηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Ρελ Α κε. αξ. Αξηζκ. Ξ1/2345 ( ΦΔΘ 688/Β/26-3-13 «Δμαίξεζε απφ ηελ
έληαμε ζην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ (Δ.Ξ.Ξ.) κέρξη 31−12−2013 ησλ
πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε Ππγρξεκαηνδνηνχκελα Δπηρεηξεζηαθά
Ξξνγξάκκαηα (ΔΠΞΑ)»
Ρε κε αξηζκ. 27858/ΓΗΝΔ/546/26.06.13(ΦΔΘ Β΄1653) απφθαζε ηνπ
Ξξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ θππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο Αζαλάζην Πθνξδά».
Ρεο κε Αξ.Ξξση. Β3-361/12 ( ΦΔΘ 2422/Β/2012) απφθαζεο ηνπ
θππνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ Κεηαθνξψλ &
Γηθηχσλ πεξί εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή εγγξάθσλ «Κε εληνιή
θππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο,
Γηεπζπληέο θιπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη ηελ επ’ απηνχ
ηξνπνπνίεζε
Ρελ κε αξ.: 34068/4001/30-7-2012 θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ
θαη ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 362/30.07.2012) πεξί δηνξηζκνχ ηνπ Πεξαθείκ
Ρζφθα ηνπ Θεκηζηνθιένπο ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο , πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Ρελ κε αξηζ. Ξξση …../…-…-…… Απφθαζε Γηελέξγεηαο
αλνηρηνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο
ΔκπνξΫνπ κΩζσ ηεο δεκηνπξγΫαο θαη εθαξκνγΪο Κεηξψνπ ΔληαΫσλ
Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)».
Ρελ κε αξηζ. Ξξση …../…-…-…… απφθαζε δηελέξγεηαο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ
έξγνπ «Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο
ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ κΩζσ ηεο δεκηνπξγΫαο θαη εθαξκνγΪο
Κεηξψνπ ΔληαΫσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)».
Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 681/28-12-2011 απφθαζε γηα ηελ ζχζηαζε νκάδαο
εξγαζίαο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ κΩζσ ηεο
δεκηνπξγΫαο
θαη
εθαξκνγΪο
Κεηξψνπ
ΔληαΫσλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)» θαη ηελ κε αξ. πξση. 368/17-07-2012
απφθαζε κε ζέκα «Ππκπιήξσζε κειψλ ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο γηα ην έξγν
Γεκηνπξγία ΚΔΡΞ».

3. Ρα Ωγγξαθα:
3.1
3.2
3.3

Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ηχπνπ Β ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ.
Ρελ ππ΄ αξηζκ πξση. 835-28/03/2011 πξφζθιεζε αξ. 29_3ε ηξνπνπνίεζε
ηεο ΔΓ ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007 -2013» γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ.
Ρελ κε Αξηζ. Ξξση. 463/5-10-2012(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) Απφθαζε Νξηζκνχ
πεπζχλνπ Ξξάμεο
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3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

Ρελ ππ΄ αξηζκ. 466 Α 15/02/2013 απφθαζε έληαμεο Ξξάμεο ηεο Δηδηθήο
πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή
Κεηαξξχζκηζε 2007 -2013» κε θσδηθφ ηνπ έξγνπ ΝΞΠ 390216 θαη ζηελ ΠΑΔ
058/8 κε ηνλ ελάξηζκν 2013ΠΔ05880000
Ρν ππ΄ αξηζκ. Ξξση. 447/19-9-12 ΔΠΔΓ/ΔΚΞ παξαδνηέν ηεο νκάδαο
εξγαζίαο γηα ηελ ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην έξγν
«Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο
ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ κΩζσ ηεο δεκηνπξγΫαο θαη εθαξκνγΪο Κεηξψνπ
ΔληαΫσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)».
Ρν ππ΄ αξηζκ. Ξξση …../…-…-…… έγγξαθφ καο πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε
2007 -2013» κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη γηα έγθξηζε, πξνζρέδην ηεο Γηαθήξπμεο
xx/xxxxxxx.
Ρελ ππ΄ αξηζκ. Ξξση. …../…-…-……δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο επί ηνπ
αλσηέξσ,
ηεο
Δηδηθήο
πεξεζίαο
Γηαρείξηζεο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007 -2013»
Ρελ κε αξ. πξση. 136/12-04-2013 (Α.Ξ. ΔΠΔΓ Δκπ. 320/16-4-2013)
ζεψξεζε απφ ηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε ηεο Γλζεο Θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Γ.
Δκπνξίνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ
Ρελ κε αξ. πξση. …../…-…-…… ζεψξεζε απφ ηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε ηεο
Γλζεο Θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Γ. Δκπνξίνπ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο …../……….. ΔΠΔΓ/Δκπ. (κεηά ηε
δηελέξγεηα δηαβνχιεπζεο)
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ κε θξηηΪξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ
νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Απινχζηεπζε
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο
ΔκπνξΫνπ κΩζσ ηεο δεκηνπξγΫαο θαη εθαξκνγΪο Κεηξψνπ ΔληαΫσλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)», σο αλαθέξεηαη/ληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ ηεο
παξνχζαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Ν Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πελήληα δπν
(52) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο
ζην «Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο.
Ρφπνο-Σξφλνο πνβνιΪο Ξξνζθνξψλ θαη ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνχ
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο xx-xx-201x εκέξα xxxxxx θαη ψξα xx:xx
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Θάληγγνο 20, Ρ.Θ. 10181, Αζήλα γξαθείν
Α9 ππφγεην.
Σξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε xx-xx-201x εκΩξα xxxxx
θαη ψξα xxx:xx Ζ εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην Ξξσηφθνιιν
εηζεξρνκέλσλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ
δξάζεσλ ηνπ ΞΑΑΛ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) γξαθείν 237
φξνθνο 2νο
Θάληγγνο 20, Ρ.Θ. 10181, Αζήλα (ηει. 2103893503,
2103816106, email xxxxxxxxxx@gge.gr).
Όζνη ππνςήθηνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, γηα ην
ζχλνιν ην έξγνπ .
Νη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα απνζηέιινληαη ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν φπσο ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε) θαη κε ηαρπκεηαθνξά,
ηζρχνπλ φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ
Ξξσηνθφιινπ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ
δξάζεσλ ηνπ ΞΑΑΚΓ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ) θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο
πεξηέξρνληαη ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ κέρξη ζηηο xxx-xxx-201x εκΩξα xxxxx θαη
ψξα xxx.xxx.
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 2 & 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ γίλνληαη δεθηέο
θαη δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ.
Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρνπλ
απνζθξαγηζηεί.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄.

Ρξφπνο ιΪςεο εγγξΨθσλ δηαγσληζκνχ
Ζ δηάζεζε ηεο Ξξνθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ Κνλάδα Β1
Ξι. Θάληγγνο ΡΘ 101 81 (γξαθείν 226, 2νο Όξνθνο) θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη
είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο
είηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ηαρπκεηαθνξηθή (courier). Ζ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία
γηα ηελ ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε xx-xx-201x εκΩξα
xxxxx. θαη ψξα xx:xx.
Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Ξξνθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο (courier),
ε ΔΠΔΓ ΔΚΞ , δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή
παξάδνζή ηεο.
Νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε
ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ,
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε ΔΠΔΓ ΔΚΞ λα έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηελ Ξξνθήξπμε, γηα ηελ
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πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή
δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο.
Νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν
ηεο Ξξνθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ
πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ θαη λα
δεηήζνπλ
λέν
πιήξεο
αληίγξαθν.
Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε
πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.
Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Ξξνθήξπμεο
δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε
http://eysed.gge.gov.gr/.
ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζην δηαγσληζκφ Ωρνπλ:
1. Ζ δηαθήξπμε απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο, είηε απηνηειψο είηε ζε
κνξθή έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, δχλαληαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πςειέο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην ρξνλνδηάγξακκά ηνπ.
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) ζπλεηαηξηζκνί
δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ
Νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο :
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν
(ΔΝΣ) ή
ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία
θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη
ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. – ή
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή
έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή
ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο
πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή
ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ
κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ
θαη νη νπνίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηνπο πξνκεζεπηέο πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηελ
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Κε ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. Πε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, εμ αηηίαο
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Ρα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
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αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη
Αμηνιφγεζεο
Ξξνζθνξψλ).
3. Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά, νχηε θαηά ηελ θάζε
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο νχηε θαηά ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
4. Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο "αλάδνρνο" αθνξά φιεο ηηο
πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) (β) (γ) θαη (δ) θαηεγνξίεο.
5. Ζ ζπκκεηνρή ελφο ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (ή θαη ππεξγνιάβνπ) ζην δηαγσληζκφ
ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ απνηειεί
ιφγν απνθιεηζκνχ φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο αλάδνρνο (ή ππεξγνιάβνο).
ΞαξνρΪ δηεπθξηλΫζεσλ επΫ ηεο πξνθΪξπμεο
Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη αθνχ αλαθέξνπλ πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
(Δπσλπκία, Ραρπδξνκηθή Γ/λζε, ηειέθσλν, e-mail)κπνξνχλ λα δεηήζνπλ
γξαπηψο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν
ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο κέρξη ηελ xx-x-201x εκΩξα xxxxxx θαη
απηέο παξέρνληαη απφ ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ xx-x-201x
εκΩξα xxxx.
Νη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ ΔΠΔΓ
ΔΚΞ. Θαλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε
λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ.
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηνπ αλσηέξσ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηάδνληαη.
Ξξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα
γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) πξνο ηελ ειεθηξνληθή
δηεπζχλζε: xxxxxx@gge.gr ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα
απαιιάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα
εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή), κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
παξαπάλσ. Ζ ΔΠΔΓ ΔΚΞ, δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ
ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ε ηειενκνηνηππία. Ζ ΔΠΔΓ
ΔΚΞ ζα απαληήζεη ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ησλ
αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηαζηεκάησλ.
Νη ζρεηηθέο απαληήζεηο επί ησλ αηηνπκέλσλ δηεπθξηλήζεσλ ζα αλαξηψληαη
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ http://eysed.gge.gov.gr.
Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλνπλ ηελ ΔΠΔΓ
ΔΚΞ. Ζ πεξηιεπηηθή θαη αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο, ζα
αλαξηεζνχλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν http://eysed.gge.gov.gr
Θαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΔΚΞΝΟΗΝ
ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΘΝΚΛΖΛΝΠ

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΔΗΠ:
- Γξαθ. πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο , θνπ Θ. Σαηδεδάθε
- Γξαθ. θππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θνπ Α. Πθνξδά
- Γξαθ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, θνπ Πη. Θνκλελνχ
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-

Δ..Γ. Δ.Ξ. Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε
Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ ηεο Γ.Γ.Δ.
Ρερληθή Γηεχζπλζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ
Γεληθή Γηεχζπλζε Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ - πεχζπλν Ξξάμεο, θ…..

ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ:
- Ξξντζηακέλε ΔΠΔΓ, Κνλάδεο Α, Β1
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α Α΄ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΘΑΗ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ

Αλνηρηφο δηαγσληζκφο
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ

ΑλΨδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξΨμε «Απινχζηεπζε
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη
εθαξκνγήο Κεηξψνπ Δληαίσλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)»

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV

72314000-9, 72330000-2

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ
ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΡΝ
Φ.Ξ.Α.
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ
ΒΑΟΛΔΗ
ΛΝΚΗΠΚΑ
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ
ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ
ΔΟΓΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ
ΦΝΟΝΗ
ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ

ΠπλνιηθΪ δαπΨλε: €227,700.00 (πξνυπνινγηζκφο
ρσξίο ΦΞΑ : € 185,121.95, ΦΞΑ (23 %): €
42,578.05)

ΠΑΔ 058/8 κε ελάξηζκν 2013ΠΔ05880000
ΔΟΥ
Δθαηφλ πελήληα (150) εκέξεο απφ ηελ επνκΩλε ηεο
εκεξνκελίαο δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Δθαξκνγήο Γξάζεσλ
ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (ΔΠΔΓ/Δκπ.)
Δληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο
άξζξν 24 Λ.2198/1994 φπσο θσδηθνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 55 ηνπ Λ.2238/1994
0,1% ΞΔΟ ΡΖΠ ΔΛΗΑΗΑΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΑΟΣΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ.
Ζ ΞΟΑΜΖ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ
ΔΟΥΞΑΦΘΌ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΊΝ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ

Β΄ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

1.ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ. 118/07 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ Ξξνζθνξά ηνπο
ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο ή ηπρφλ παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο.
1.2. Ηζρχο πξνζθνξψλ
Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελεξγείαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην
δεηεζεί απφ ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα απφθαζε. Πηελ
πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξάηαζεο, νη πξνζθνξέο
ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επί πιένλ απηφ δηάζηεκα.
Δάλ πξνθχςεη ζέκα επί πιένλ παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΞΓ 118/2007.
1.3. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
1.3.2. Ν πιήξεο ηίηινο (ΔΠΔΓ ΔΚΞ)
ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ
δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Ν ηίηινο ηεο Ξξάμεο «Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ κΩζσ
ηεο δεκηνπξγΫαο θαη εθαξκνγΪο Κεηξψνπ ΔληαΫσλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)»
1.3.5. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.3.6. Ζ Δπσλπκία θαη ηα ζηνηρεία Γ/λζεο ηνπ απνζηνιέα
1.4.

Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην
ζηάδην ηεο πξνζθνξάο, ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
1.4.1. Πηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη:
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά, ηνπνζεηνχληαη ζε
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»
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 Ρα ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»
 Ρα ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνξξίςεσο,
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ
θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».
1.4.2. Νη θάθεινη ησλ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ , ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ.
1.4.3. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη
δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο
θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ
ηνλ
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
1.4.4. Όια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο
νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εκπνξηθψλ
θπιιαδίσλ
(PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ
θιπ.),
ζα
θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα
επρεξέζηεξε
αλαδήηεζε
ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ, νη θάθεινη
«ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» λα
ζπλνδεχνληαη απφ επξεηήξην, ζην
νπνίν
ζα
αλαγξάθεηαη
ην
πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ
θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. ελδεηθηηθά ζηελ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
θχιια ζπκκφξθσζεο : θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια
33-55,θ.ν.θ.).
1.4.5. Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ
ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε
ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
δχλαηαη λα
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα αθνξά ηδίσο ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη
ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
1.4.6. Ρα ζηνηρεία ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ εθηφο απφ
έληππε κνξθή ζα είλαη απνζεθεπκέλα θαη ζε ςεθηαθφ κέζν CD ή DVD
ζηνπο αληίζηνηρνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο.
1.5. Ζ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη
δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
1.6. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
1.6.1.
Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί
κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην «Φάθειν
Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο παξαθάησ πίλαθεο
θαηά πεξίπησζε (ζχκθσλα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή), ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο/νδεγίεο:
1. Πηε ζηήιε «ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ» πεξηγξάθνληαη ηα
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά
καδί κε ηελ Ξξνζθνξά
2. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» φπνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ»,
ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν

15

3. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ
Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ην αληίζηνηρν
δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη
4. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην
Αλάδνρν ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ
Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην
απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ
1.

2.

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο
παξνχζεο
πεχζπλε δΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ησλ
πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ
νπνία δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη
αλάδνρνη:
α) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θάπνην
αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2
άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/07, ήηνη:
i)
ζπκκεηνρή
ζε
εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο
ηεο
98/773/ΓΔ
ηνπ
Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,
ζει. 1),
ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη
αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη
ζην άξζξν 3
παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ
Ππκβνπιίνπ
(EE
L
358
ηεο
31.12.1998, ζει. 2),
iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ
ησλ
Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ
(EE
C
316
ηεο
27.11.1995, ζει. 48),
iv)
λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ
απφ
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο
10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ
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Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηεο
28.6.1991,
ζει. 77
Νδεγίαο, ε
νπνία
ηξνπνπνηήζεθε
απφ
ηελ
Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE
L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε
νπνία ελζσκαηψζεθε
κε ην λ.
2331/1995
(Α΄
173)
θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005
(Α΄ 305),
v) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ
ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο
απάηεο,
ηεο
εθβίαζεο,
ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο
θαη
ηεο
δφιηαο
ρξενθνπίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ
πξφζσπν, ε ππεχζπλε δήισζε πεξί κε
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ 1.6.2.α ηνπ
παξφληνο ππνβάιινπλ:
α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ.
β) ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ
Πχκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Α.Δ.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ
πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ.
Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε
σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ 1.6.2.α
ηνπ παξφληνο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
Ξξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη
έλσζε
πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ
δήισζε ηεο παξ 1.6.2.α ηνπ παξφληνο,
αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή
Θνηλνπξαμία.
β). Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2)
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ξ.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη :
δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο,
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο
πηψρεπζεο.
- Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ
ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε
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Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

αλάινγε δηαδηθαζία.
γ). Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ.
γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.
118/07 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ
ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ
θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.
1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά
λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ
ηεινχλ
ππφ
δηαδηθαζία
έθδνζεο
απφθαζεο
θνηλήο
ή
εηδηθήο
εθθαζάξηζεο
ησλ
αλσηέξσ
λνκνζεηεκάησλ
ή
ππφ
άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
δ). Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη
δελ
ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
- Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο
θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
ε). Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο
θαη
επηθνπξηθήο)
αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο
ζηνπο
νπνίνπο
θαηαβάινπλ
εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο.
ζη). Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην
νηθείν
Δπηκειεηήξην,
νξίδνληαο
ξεηά
ηελ
επσλπκία
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ
(ξεηά
θαηνλνκαδφκελεο),
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα
ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο,
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα,
κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ
γεσξγηθφ
ή
θηελνηξνθηθφ
επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ
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ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο).
- Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ
νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ
ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε
ηζνδχλακεο
επαγγεικαηηθέο
νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο ηνπο, νξίδνληαο
ξεηά
ηελ
επσλπκία
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ
ή
ησλ
επαγγεικαηηθψλ
νξγαλψζεσλ
αληίζηνηρα,
θαζψο
θαη
ην
αληηθείκελν
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ
πξνθεηκέλνπ
γηα
λνκηθά
πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά
ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά
πξφζσπα.
δ). Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή
ηεο
παξνχζαο
ε). Γελ
ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ
απφ
δηαγσληζκνχο
κε
βάζε
ακεηάθιεηε
απφθαζε
ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα
άξζξα 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/07
κέρξη
θαη
ηελ
εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο .
ζ). Ν ζπλεηαηξηζκφο
λφκηκα
(αθνξά
ζπλεηαηξηζκνχο).

ιεηηνπξγεί
κφλν

η). Ππλέηαμαλ ηελ πξνζθνξά
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο
πξνθήξπμεο,
ησλ
νπνίσλ έιαβαλ γλψζε θαη ηνπο
νπνίνπο
απνδέρνληαη
αλεπηθχιαθηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο
είλαη αθξηβή.
ηα).
Ξαξαηηνχληαη
απφ
θάζε
δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο πνπ
ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο
ηνπ
δηαγσληζκνχ
ή
ηεο
ππαλαρψξεζήο ηεο.
ηβ).

Αλαιακβάλνπλ

ηελ
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ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη
πξνζήθνπζα
πξνζθφκηζε
ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο
θαηά πεξίπησζε φπσο εηδηθφηεξα
νξίδνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε.

3.

4.

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη
λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε
δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπ.
Ξαξαζηαηηθφ
εθπξνζψπεζεο
Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο θαηά ην
άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Ξ.Γ.
118/07, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε
αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο.

Ρα λνκηθΨ πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά
ζχζηαζήο
ηνπο,
θαη
ζπγθεθξηκέλα:
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη
Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
 Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο,
 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ κε ηα Φ.Δ.Κ.
ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί
όιεο
νη
κέρξη
ζήκεξα
ηξνπνπνηήζεηο
απηνύ
ή
επηθπξσκέλν
αληίγξαθν
θσδηθνπνηεκέλνπ
θαηαζηαηηθνύ
(εθόζνλ
ππάξρεη),
 Φ.Δ.Κ.
ζην
νπνίν
έρεη
δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθό Γ
εθπξνζώπεζεο ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ,
 Πξαθηηθό Γ.. πεξί έγθξηζεο
ζπκκεηνρήο
ζην
δηαγσληζκό,
 Βεβαίσζε
Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο (πξνθεηκέλνπ
γηα Α.Δ.) ή πηζηνπνηεηηθό
Πξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ
γηα
Δ.Π.Δ.)
πεξί
ηξνπνπνηήζεσλ
ηνπ
θαηαζηαηηθνύ
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ.
πξέπεη λα πξνζθνκίδεη:
 επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ κε όια ηα
κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά
 πηζηνπνηεηηθό
από
ην
αξκόδην Πξσηνδηθείν πεξί
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ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ
θαηαζηαηηθνύ

ηνπ

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο
από έλσζε πξνκεζεπηώλ απαηηείηαη επηπιένλ
λα πεξηέρεηαη ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο όπνπ :
 λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/
Κνηλνπξαμία
 λα αλαγξάθεηαη θαη λα
νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην
κέξνο
(θπζηθό
θαη
νηθνλνκηθό αληηθείκελν) ηνπ
Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη
θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/
Κνηλνπξαμίαο ζην ζύλνιν
ηεο Πξνζθνξάο (ρσξίο απηό
λα
νδεγεί
ζε
πξόσξε
απνθάιπςε ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο
ηνπ
ππνςεθίνπ),
 λα δειώλεηαη έλα Μέινο σο
ππεύζπλν γηα ην ζπληνληζκό
θαη ηε δηνίθεζε όισλ ησλ
Μειώλ
ηεο
Έλσζεο/
Κνηλνπξαμίαο (leader)
 λα
νξίδεηαη
(κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε
νπνία
επίζεο
πξνζθνκίδεηαη),
θνηλόο
εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο/
Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειώλ
ηεο γηα ηελ εθπξνζώπεζε
ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο
θαη ησλ κειώλ ηεο έλαληη
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
 Δπίζεο, ζα πξνζθνκίδεηαη
από θάζε κέινο ηεο έλσζεο,
Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ
ηνπ νξγάλνπ πνπ εγθξίλεη
ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα.
 Δπηθπξσκέλν
αληίγξαθν
πξαθηηθνύ ή απόθαζεο ηνπ
αξκόδηνπ
Γηνηθεηηθνύ
Οξγάλνπ
ηνπ
Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ ή θάζε κέινπολνκηθνύ
πξνζώπνπ
ηεο
έλσζεο,
κε
ην
νπνίν
εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
ππνςεθίνπ
αλαδόρνπ
θνξέα
ζηνλ
δηαγσληζκό
(πιελ
κνλνπξόζσπσλ
εηαηξηώλ) ζην νπνίν κπνξεί
λα
πεξηέρεηαη
θαη
εμνπζηνδόηεζε
(εθόζνλ
απηό πξνβιέπεηαη από ην
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θαηαζηαηηθό ηνπ ππνςεθίνπ
αλαδόρνπ) γηα ππνγξαθή
θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε
πεξίπησζε
πνπ
δελ
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λόκηκνο
εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα ηελ
πξνζθνξά θαη ηα ινηπά
απαηηνύκελα έγγξαθα ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη νξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλν
άηνκν,
θάηνηθνο
Αζελώλ
θαη
γλώζηεο
ηεο
ειιεληθήο
γιώζζαο, σο αληίθιεηνο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο
θνηλήο
πξνζθνξάο
από
έλσζε εηαηξηώλ, απαηηείηαη ε
πξνζθόκηζε
ζπκβνιαηνγξαθηθνύ
πιεξεμνπζίνπ
γηα
ηελ
ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο
από εθπξόζσπν ελόο εθ ησλ
ζπκκεηερνπζώλ εηαηξηώλ.

5.

Ρα
θπζηθΨ
πξφζσπα,
ζα
θαηαζέζνπλ
 -Έλαξμε Δπηηεδεύκαηνο από
ηελ
αληίζηνηρε
Γεκόζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ
ΓηθαηνινγεηηθΨ πνπ απνδεηθλχνπλ
ην ειΨρηζην επΫπεδν νηθνλνκηθΪο
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪο επΨξθεηαο
ησλ ζπκκεηαζρφλησλ θαη ηα φξηα
ηνπο:
i) Βεβαίσζε ηξαπέδεο γηα ηελ
πηζηνιεπηηθή
ηθαλφηεηα
ηνπ
δηαγσληδφκελνπ.
ii) Ηζνινγηζκνχ
ηεο
ηειεπηαίαο
ηξηεηίαο (ζε πεξίπησζε κε
ηήξεζεο
ηζνινγηζκψλ,
επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα
ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ
Γειψζεσλ) απφ ηα νπνία ζα
πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ
ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο θαηά κέζν φξν γηα
ην αλσηέξσ δηάζηεκα (δει. ησλ
εηψλ 2010, 2011 θαη 2012),
είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην
200% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ
Φ.Ξ.Α.)
ηνπ
ππφ
αλάζεζε
έξγνπ.
Δάλ
ε
επηρείξεζε
ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν
ηεο
ηξηεηίαο
ζα
ππνβάιεη
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ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο
δειψζεηο
γηα
φζν
ρξφλν
ιεηηνπξγεί ελψ θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ζα πξέπεη ν κέζνο
θχθινο
εξγαζηψλ
γηα
ηηο
δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
ιεηηνπξγεί λα είλαη ίζνο ή
κεγαιχηεξνο κε ην 100% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ
Φ.Ξ.Α.) ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ

6.

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην
ειάρηζην επίπεδν Ρερληθήο Ηθαλφηεηαο –
Δπάξθεηαο πνδνκψλ – Δκπεηξίαο .
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα
πιεξνί
θαη
λα
ηεθκεξηψλεη
επαξθψο, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ,
ηηο
ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1.6.2.

Πε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ
δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ
πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε
ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. Ζ
Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν
εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο».

1.6.2.

πεχζπλε δΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία θέξεη ηε ζεσξεκέλε ππνγξαθή ηνπ Λνκίκνπ
Δθπξνζψπνπ ηνπ πνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζα ηεξεζνχλ ππνρξεσηηθά νη
αθφινπζνη φξνη-δεζκεχζεηο:
- Ρα Ψηνκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα δηεμΨγνπλ ηελ Ωξεπλα δελ
Ωρνπλ νπνηαδΪπνηε Ψκεζε Ϊ Ωκκεζε ζρΩζε κε κΫα Ϊ
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-

πεξηζζφηεξεο
επηρεηξΪζεηο
πνπ
αλΪθνπλ
ζηηο
πεγΩο
πιεξνθνξηψλ Ρα Ψηνκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα δηεμΨγνπλ ηελ
Ωξεπλα πξΩπεη λα κελ απαζρνινχληαη ζε ηπρφλ Ψιια Ωξγα
εθφζνλ απηΨ δεκηνπξγνχλ δΪηεκα ζχγθξνπζεο ζπκθΩξνληνο.
ΡεξεΫ δηαθξηηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ επΫπεδν ζηελ
επηθνηλσλΫα κε ηηο πεγΩο πιεξνθνξηψλ
ΡεξεΫ
φινπο
ηνπο
θαλφλεο
πεξΫ
ερεκχζεηαο
θαη
εκπηζηεπηηθφηεηαο
ησλ
ζηνηρεΫσλ
πνπ
ιακβΨλεη
θαη
ρξεζηκνπνηεΫ ζην πιαΫζην ηεο Ωξεπλαο αγνξΨο

1.6.3.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν Ρερληθήο
Ηθαλφηεηαο – Δπάξθεηαο πνδνκψλ – Δκπεηξίαο Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ, ηηο
παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ:
1.6.3.1. Λα δηαζέηεη θαηΨιιεια ηεθκεξησκΩλε θαη απνδεδεηγκΩλε
εκπεηξΫα θαη ηερλνγλσζΫα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
έξγσλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε ην ππφ
αλάζεζε.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία λα πξνθχπηεη απφ ηελ
πινπνίεζε θαη’ ειάρηζην ελφο (1) παξφκνηνπ έξγνπ.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο
ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ), ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο
1.6.3.1.1.
Δλ ηζρχ, πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο έξγσλ
φπσο π.ρ. ISO 9001 θιπ
1.6.3.1.2.
Θαηάινγν έξγσλ πνπ εθηέιεζε θαηά ηα ηξία (3)
ηειεπηαία έηε θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο.
 Ν θαηάινγνο έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή:

Πχληνκε
ΞεξηγξαθΪ
Έξγνπ

Α/Α ΞειΨηεο

ΓηΨξθεηα
ΔθηΩιεζεο
Έξγνπ
(ΑξρΪ
ΙΪμε)

ΠπκβαηηθΪ
αμΫα
Ωξγνπ
(ρσξΫο
ΦΞΑ)

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρΪο
ζην Ωξγν

ΠπλνπηηθΪ
πεξηγξαθΪ
ζπλεηζθνξΨο
ζην Ωξγν

Ξαξνχζα
ΦΨζε

































































 Όπνπ σο «παξνχζα θάζε» είλαη απνδεθηέο νη ηηκέο: Νξηζηηθή
Ξαξαιαβή / Πε εμέιημε / Πε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία.
 Δάλ ν ΞΔΙΑΡΖΠ είλαη δεκφζηνο θνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο
ππνβάιιεηαη Ξηζηνπνηεηηθφ ή Ξξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ
ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.
 Δάλ ν ΞΔΙΑΡΖΠ είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο
ππνβάιιεηαη δήισζε είηε ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ
Αλαδφρνπ, θαη φρη ε ζρεηηθή Πχκβαζε Έξγνπ.
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 Θα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά Ωλα (1) ηνπιΨρηζηνλ απφ
ηα έξγα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο
απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, παξφκνηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο. Βεβαίσο είλαη δπλαηή ε παξνπζίαζε ηεο
εκπεηξίαο ζπλδπαζηηθά ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα.
1.6.3.1.3.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο
ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη
ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.
Ξεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ
πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
λα αλαζέζεη ζε πεξγνιάβν




Δπσλπκία πεξγνιάβνπ

πνβνιή
Γήισζεο
Ππλεξγαζίαο









1.6.3.1.4.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο
ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη
ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.
Ξεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ
πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
λα
αλαζέζεη
ζε
εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε




Δπσλπκία
ζπλεξγάηε

εμσηεξηθνχ





πνβνιή
Γήισζεο
Ππλεξγαζίαο




Πε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά δηάθνξνη παξέρνληεο
ππεξεζίεο, ππεξγνιάβνη, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, θαζέλαο ρσξηζηά ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη θαη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή
ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπ αλαηεζνχλ.
1.6.3.2. Λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα
ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ ην
30% ηνπ αλζξσπνρξφλνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην έξγν λα
θαιχπηεηαη κε εξγαζία ζηειερψλ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ
Αλάδνρνπ.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ πξναλαθεξφκελε
ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ
(εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) :
α) Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαηά
εηδηθφηεηα, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο.
β)
Ξίλαθα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ππφδεηγκα:

Α/Α

Νλνκαηεπψλπκν
Κέινπο Νκάδαο
Έξγνπ

Δηαηξεία (ζε
πεξίπησζε
Έλσζεο
/
Θνηλνπξαμίαο)

Θέζε
ζηελ
Νκάδα
Έξγνπ
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Απαζρφιεζε ζην
έξγν
(Αλζξσπνκήλεο)

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο*
(%)










 ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Α















γ) Ξίλαθα ησλ ζηειερψλ ησλ πεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ππφδεηγκα:

Α/Α

Νλνκαηεπψλπκν
Κέινπο Νκάδαο
Έξγνπ

Δπσλπκία
Δηαηξείαο
πεξγνιάβνπ







 ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Β

Α/Α

Θέζε
ζηελ
Νκάδα
Έξγνπ




Απαζρφιεζε ζην
έξγν
(Αλζξσπνκήλεο)




Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο*
(%)










δ) Ξίλαθα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ππφδεηγκα:
Θέζε
Ξνζνζηφ
Απαζρφιεζε ζην
Νλνκαηεπψλπκν
Κέινπο ζηελ
ζπκκεηνρήο*
έξγν
Νκάδαο Έξγνπ
Νκάδα
(%)
(Αλζξσπνκήλεο)
Έξγνπ















 ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ Γ


 ΝΙΗΘΝ
ΑΛΘΟΥΞΝΚΖΛΥΛ
ΔΟΓΝ (Α+Β+Γ)


ΠΛΝΙΝ
ΝΚΑΓΑΠ



*

σο Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο ηνπ Κέινπο νξίδεηαη ην πειίθν ησλ
αλζξσπνκελψλ
ηνπ
δηα
ησλ
ζπλνιηθψλ
πξνζθεξφκελσλ
αλζξσπνκελψλ

ε) Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ επάξθεηα θαη εκπεηξία ηνπ
πξνζθέξνληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν
ζη)πεχζπλεο δειψζεηο (Λ.1599/86), ησλ «εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ»,
φηαλ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο (κε
κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ πνςεθίνπ), ζηηο νπνίεο λα δειψλνπλ φηη ην
έξγν
(αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο) θαζψο θαη νη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ ηειεί ελ γλψζεη ηνπο ε λα
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δήισζε κε ηελ νπνία ζα
πξνζδηνξίδνπλ ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
ην νπνίν ή ηα νπνία πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο θαη ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ππεξγνιαβίαο θαη λα
δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο θαη
ζρεηηθή δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ, ή ηνπ Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ,
πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξγνιαβίαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
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1.6.3.3.

Νκάδα Έξγνπ

Πηνηρεία Πηειέρσζεο ηεο Νκάδαο έξγνπ κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο:
Ρα ζηνηρεία ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ, ν νπνίνο ζα είλαη ν επηθεθαιήο ηεο
Νκάδαο Έξγνπ θαη ζα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν
Θαηάινγν ζηειερψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνζθέξνληα, ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη
πξνηείλνληαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πξνζδηνξηζκφ ηεο
ζέζεο ηνπ θαζελφο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα, επαθξηβή πεξηγξαθή ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
αλαδφρνπ θαζψο θαη ηε ρξνλναπαζρφιεζε ηνπ θαζελφο ζην έξγν.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη πίλαθαο απαζρφιεζεο αλά
δξαζηεξηφηεηα θαη κέινο ηεο Νκάδαο Έξγνπ, φπσο παξαθάησ:

ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΥΛ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ
Δηαηξεία:
Νλνκαηεπψλπκν
ζηειέρνπο

Θέζε
ζηελ
Νκάδα Έξγνπ

Δπίπεδν
εκπεηξίαο

Αξκνδηφηεηεο
-Θαζήθνληα

Απαζρφιεζε
(ζε
αλζξσπνκήλεο)

Πηνλ πίλαθα ζπκπιεξψλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Ρν “Νλνκαηεπψλπκν” θάζε ζηειέρνπο ηεο
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

νκάδαο

έξγνπ

πνπ

ζα

Ζ “Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ” θάζε ζηειέρνπο ζηελ Νκάδα Έξγνπ.
Ρν “Δπίπεδν εκπεηξίαο” (seniority level) θάζε ζηειέρνπο ζε θαηεγνξίεο Α
(Γηεπζπληήο), Β (Project Manager), Γ (Έκπεηξνο Πχκβνπινο/Ρερληθφο), Γ
(Πχκβνπινο/Ρερληθφο) θ.ι.π.
Νη “Αξκνδηφηεηεο - θαζήθνληα” θάζε ζηειέρνπο, δειαδή ν εμεηδηθεπκέλνο
ξφινο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
ηνπ πξνζθέξνληα.
Ζ “Απαζρφιεζε” θάζε ζηειέρνπο ζε αλζξσπνκήλεο.
Αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηειερψλ, ηα
νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζε Ξαξάξηεκα, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ησλ γλψζεσλ
θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο εμεηδίθεπζεο ηνπ έξγνπ.
Ν ππεχζπλνο ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηα κέιε ηεο νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα
έρεη απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
έξγνπ (φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Η & ΗΗ ησλ ηερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο) θαη λα είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
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Γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία
φπσο ην βηνγξαθηθφ ηνπ, ν ξφινο ηνπ ζην έξγν, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ην
εχξνο εκπινθήο ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηα εηδηθά θαζήθνληα πνπ
θαηά πεξίπησζε ζα αλαιάβεη, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θιπ, θαζψο θαη ε ζρέζε
ηνπ κε ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν (ππάιιεινο, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο,
ζηέιερνο ππεξγνιάβνπ). Ξαξαθάησ θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα
ηα πξνζφληα ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ
νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ
ππνςεθίνπ.
πεχζπλνο Έξγνπ
Ξαλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
10εηήο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία
Κφληκν ζηέιερνο ηνπ Φνξέα ηνπ ππνςεθίνπ.
Πηελ πεξίπησζε
Έλσζεο Δηαηξηψλ κφληκν ζηέιερνο ηνπ επηθεθαιήο Φνξέα ηεο Έλσζεο
ΑλαπιεξσηΪο πεχζπλνο Έξγνπ
Ξαλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.
7εηήο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία
Κφληκν ζηέιερνο ηνπ Φνξέα ηνπ ππνςεθίνπ. Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο
Δηαηξηψλ κφληκν ζηέιερνο ηνπ επηθεθαιήο Φνξέα ηεο Έλσζεο.
Ρα κέιε ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη
απνδεδεηγκέλα λα θαιχπηνπλ ζσξεπηηθά φιεο ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο
γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Η & ΗΗ ησλ ηερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ) γηα ηελ άξηηα θαη πνηνηηθή
εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο θαη θάζεσλ ηνπ έξγνπ.
1.6.4.
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή
πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή
θνηλνπξαμία.
1.6.5.
Αλαθνξηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηνλίδεηαη φηη είλαη επηηξεπηή βάζεη ηνπ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε πξνζθπγή ελφο πξνζθέξνληνο ζηε δΨλεηα εκπεηξΫα θαη
δελ είλαη απαξαίηεην λα θξίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ, ε
ηεθκεξίσζε ηεο απαηηνχκελεο επάξθεηαο. Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δΨλεηαο εκπεηξΫαο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ν
ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ λα πξνζθνκίζεη
πεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο πνγξαθήο ηνπ Λφκηκνπ
Δθπξνζψπνπ
ηνπ Φνξέα πνπ επηθαιείηαη ηελ εκπεηξία, ζρεηηθή κε ηελ
δέζκεπζε γηα ηελ δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ. Ζ πεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πιήξε (φπσο
θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο) απνδεηθηηθά ηεο εκπεηξίαο ηνπ Φνξέα πνπ
«δαλείδεη» ηελ εκπεηξία ηνπ θαη απφ ηα ζηνηρεία λνκηκνπνίεζεο ηνπ
εθπξνζψπνπ πνπ ζα ηελ ππνγξάθεη.
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1.7. Ξεξηερφκελα Φαθέινπ "ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ"
Ν θάθεινο «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο,
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα ζηνηρεία, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο
ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε:
 ΠπκπιεξσκΩλνπο ηνπο ΞΫλαθεο Ππκκφξθσζεο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Ε
ηεο δηαθΪξπμεο
 Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο ΞΫλαθεο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο ρσξΫο ηηκΩο
ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Ζ.
 Ρερληθά Φπιιάδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα
ηνπνζεηείηαη ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
Πεκεηψλεηαη φηη φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ απνηεινχλ απαξάβαηνπο
φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο
ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
ΞΫλαθεο Ππκκφξθσζεο
Νη Πίνακερ ςμμόπθωζηρ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο πξέπεη
λα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο
παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
αθνινπζήζεη:
1. Πηε Πηήιε «Ξεξηγξαθή / Ξξνδηαγξαθέο», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη
αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ε
αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο
αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη
απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ απαξάβαηνπο φξνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3. Αλ ε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή κε θάπνηνλ
αξηζκφ, ηφηε ε πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ
θαιχπηνπλ ηνπο κε απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ
απνξξίπηνληαη.
4. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ
έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ
Ξξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί
απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ
ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
5. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή
ζε Ξαξάξηεκα ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα
Ρερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ
ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή
αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Ξηλάθσλ
Ππκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο
ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.
6. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4
Ξαξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα
ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε
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αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε
δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Ξξνδ. 4.18).
1.8. Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ “’ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ’’
 Ν θάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή
απφξξηςεο, ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Ζ ηεο Γηαθήξπμεο.
 πελζπκΫδεηαη φηη νη αλαιπηηθνΫ πΫλαθεο ηεο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο,
ρσξΫο ηηκΩο, ζα πξΩπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, κε πνηλΪ απφξξηςεο ηνπ
ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΨο θαη ζηελ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ.
 Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπνζεηείηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«OIKONOMIKH ΞΟΝΠΦΝΟΑ»
 Πηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο,
φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ :
1.8.1. Ρ Η Κ Δ Π
1.8.1.1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ,
ινγηζκηθφ, ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, ηερληθή ππνζηήξημε ζα
εθθξάδνληαη ζε Δπξψ.
1.8.1.2. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ
θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
1.8.1.3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη
πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη
ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη
ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν
είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη
κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
1.8.1.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε
πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξν ην
πξνζθεξφκελν έξγν, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
1.8.1.5. Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε
ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη θάζε ηχπν
ππεξεζίαο. πεξεζία ή πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ
Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε
κεδεληθή αμία.
1.8.1.6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη
ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ
έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά
ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο
1.8.1.7. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
1.8.1.8. Νη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο:
Η. Πε ΔΟΥ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε .
ΗΗ. Ξνζνζηφ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο (Πε
πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α απηφο ζα
δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία.)
ΗΗΗ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί
ππφςε, ε ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή.
1.8.1.9. Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν έξγν ζπγθξνηείηαη απφ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ
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Φ.Ξ.Α., ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απφ
απηά ζχκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα.
1.8.1.10. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη φρη ζηηο ηηκέο ησλ κεξψλ.
1.8.1.11. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη
δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο,
λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο
1.8.1.12. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά
ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ
πξνζθέξνληα
λα
παξαζρεζνχλ
εγγξάθσο
νη
αλαγθαίεο
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή
ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα
ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ Ξξσηνηππία ησλ πξνηεηλφκελσλ
ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε
Ξξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
1.8.1.13. Dumping – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο
α) Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο
απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη
ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο
επηδφηεζεο. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα είλαη
γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ
κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο (πνπ
αθνξνχλ ζηα ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβάιιεηαη ξεηά
λα δεισζνχλ νη ελ ιφγσ θάζεηο απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
ζηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
β) Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί
εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα
Ξξσηφθνιια Ξνιπκεξψλ Ππκθσληψλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ
Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην
νινθιεξσκέλεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, νθείινπλ
εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο
ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο
απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή
απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο.
γ)
Γελ
έρνπλ
ηελ
ππνρξέσζε
θαηάζεζεο
ηεο
πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξντφληα
πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηε Λνξβεγία, ηελ
Διβεηία, ηηο ΖΞΑ, ηελ Ηαπσλία, ηνλ Θαλαδά ηελ Απζηξαιία,
Ηζξαήι θαη Ρνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ
απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ
ιφγσ Ξξσηφθνιια ηεο Ξ.Ν.Δ. ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ.
ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο.
1.8.1.14. Ζ ΔΠΔΓ ΔΚΞ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα
παξέρνπλ απηά.
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1.8.1.15. Ξξνζθνξέο
πνπ
νη
ηηκέο
ηνπο
ππεξβαίλνπλ
ηελ
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη.
1.8.1.16. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη
Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ φπσο θαζνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1.8.2. Ρξφπνη θαη φξνη Ξιεξσκήο
Πηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δειψλεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο
πιεξσκήο, φπσο απηνί νξίδνληαη θαησηέξσ.
I.

α) Σνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ηξηαληαπέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο Πχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ξξνθαηαβνιήο
ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ). Ζ
παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε Όπσο εθάζηνηε ηζρχεη "Ξεξί
Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο
Γηαηάμεηο".

Θαηά

εηζπξαρζείζεο

ηελ

εμφθιεζε

πξνθαηαβνιήο

ζα
θαη

παξαθξαηείηαη
γηα

ην

ηφθνο

επί

ρξνληθφ

ηεο

δηάζηεκα

ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα
ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ
Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο
ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ
εγγπεηηθή

επηζηνιή

πξνθαηαβνιήο

ζα

απνδεζκεπηεί

άπαμ

θαη

ζα

επηζηξαθεί κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
β)Ρν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, αθνχ παξαθξαηεζεί ν κε ηνλ
παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (2α) ηφθνο.
II.

α) Σνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ
ζπκβαηηθνχ
ππνγξαθή

ηηκήκαηνο
ηεο

Ξξνθαηαβνιήο

(κε

Πχκβαζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
έλαληη

ζπληεηαγκέλεο

ηζφπνζεο

ζχκθσλα

κε

ΦΞΑ)

Δγγπεηηθήο
ην

κεηά

ηελ

Δπηζηνιήο

ππφδεηγκα

(βι.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ). Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε
ην Λφκν 2362/95 "Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ
Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο”. Θαηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη
ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα
ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ
Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο

32

ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ
εγγπεηηθή

επηζηνιή

πξνθαηαβνιήο

ζα

απνδεζκεπηεί

άπαμ

θαη

ζα

επηζηξαθεί κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
β) Ξνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ
παξαθξαηεζεί ν κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (3α) ηφθνο, επί ηεο
εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ηεο θάζεο Β (κε ηελ παξάδνζε ηνπ παξαδνηένπ
Ξ5)
γ) Ρν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, αθνχ παξαθξαηεζεί ηφθνο
επί ηεο απνκεησκέλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πιεξσκή (2β) πξνθαηαβνιήο
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ ηφθνπ
ηεο πξνεγνχκελεο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο κέρξη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
III.

α) Ξνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο θάζεο Γ (κε ηελ παξάδνζε ηνπ
παξαδνηένπ Ξ10)
β) Ρν ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.

1.8.2.1. Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα
φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/07) θαη ηελ ππ
αξηζκ.
2024709/601/0026/8-4-1998
απφθαζε
ηνπ
πνπξγείνπ
Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ. –έιεγρνο ηξνπνπνίεζεο???
1.8.2.1.1.
Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνκεζεπηψλ άλεπ
λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα
κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, ηεξνπκέλσλ ησλ
αλαινγνχλησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπο θαη αλάινγα κε ην κέξνο
ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί
ζηελ έγγξαθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηψλ θαη ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη κε
αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή.
1.8.2.1.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, γίλεηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο λα απαηηείηαη
φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο πεξάζεη ε πξνβιεπφκελε απφ ην
άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 πξνζεζκία, θαηά ηα εηδηθφηεξα ζ’
απηφ νξηδφκελα.
1.8.2.1.3.
Ρν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα
θαηαβάιεη ε αλαζέηνπζα αξρή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ
εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα («Δπηηφθην αλαθνξάο»)
πξνζαπμεκέλν θαηά 0,30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο («πεξηζψξην»).
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1.8.3. Οήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ
θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο Δξγαζίαο
απαζρνινχλ
ή
εθκεηαιιεχνληαη
αλειίθνπο
θάησ
ησλ
15
εηψλ.
1.9. ΙνηπΩο ΔπηζεκΨλζεηο:
1.9.1. Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο
απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
1.9.2. Ν ρξφλνο παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α’ ηεο
παξνχζεο απνηειεί απαξάβαην φξν θαη ε ππέξβαζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
1.9.3. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
1.9.4. Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
1.9.5. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ
ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο
πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα
επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ
απηψλ.
1.9.6. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο
νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο
δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
1.9.7. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ
απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ
δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ, κεηά ηελ ζρεηηθή
γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην
αξκφδην φξγαλν.

2. ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
2.1 Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο ησλ Ξξνζθνξψλ ζα είλαη:
H απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, σο νξίδεηαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε.
H γλσκνδφηεζε επί ηεο νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
(δηθαηνινγεηηθψλ - ζηνηρείσλ θαη ηερληθνχ κέξνπο απηψλ), ε απνζθξάγηζε
θαη ε γλσκνδφηεζε επί ηεο νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ,
ηεο
αλάδεημεο
κεηνδνηψλ,
ηεο
δηεμαγσγήο
ηπρφλ
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο θαηαθχξσζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ ηεο
δηαθήξπμεο ……../201... Δπίζεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε επηηξνπή θαη’
αξκνδηφηεηά ηεο, ζα γλσκνδνηεί θαη γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ σο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο
2.2 Δπηηξνπή Ξξνζθπγψλ
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνζθπγψλ ζα είλαη ε εμέηαζε θαη γλσκνδφηεζε επί
ηπρφλ πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν δηαγσληζκφ, γηα ηνπο ιφγνπο
θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
α) απφ ηνλ Λ. 3886/2010 (Φ.Δ.Θ. 173/Α/10) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
θαη
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β) απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΞΓ 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ
ηνπ Γεκνζίνπ»
Δπίζεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα γλσκνδνηεί θαη γηα θάζε ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο
πνπ πξνθχπηεη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

3. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ –ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
3.1. Ζ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
- Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή
Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
- Νη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην
δηαγσληζκφ.
3.2. Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε
ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. Πηα
δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ
απαξηίδνπλ απηά.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη δηάηξεζε κε
ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη.
- Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
κεηά ηελ δηάηξεζή ηνπο κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη, ηίζεηαη
ζθξαγίδα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη
φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη
απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ
ηερληθή πξνζθνξά ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί
ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο.
- Ζ δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο Γ/μεο, ην ηειεπηαίν
ζηνηρείν ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληζκψλ π.ρ. 295 17-11-10.
- Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο,
θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν
ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
3.3. Ν ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
Ξ.Γ. 118/07 ζηηο πξνζθνξέο νξίδεηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ν πξνγξακκαηηζκφο
ηεο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηεο πεξεζίαο
θαη ζα γλσζηνπνηεζεί κε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηεο.
3.4. Νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ,
κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη γηα φζεο
πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ
απνδεθηέο,
κε
απφθαζε
ηεο
Αλαζέηνπζαο
Αξρήο,
απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο,
κε εηδηθή πξφζθιεζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί.
- Νη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο
νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ
ιακβάλνπλ
γλψζε
ησλ
ηηκψλ
πνπ
πξνζθέξζεθαλ.
3.5. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
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απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

κεηά

ηελ

4.ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΚΔΗΝΓΝΡΖ - ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ
4.1. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ
ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ ΛΑ ΓΗΛΔΗ Ζ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ.

ΑΛΑΓΝΣΝ

ΠΡΝΛ

ΝΞΝΗΝ

4.1.1.

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζηελ παξνχζα Γ/με, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα
γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε
βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α΄290),
νθείιεη λα ππνβάιεη, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ
4.1.6. ηνπ παξφληνο.

4.1.2.

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ πνπ
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ν θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη
ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηά πεξίπησζε (ζχκθσλα
κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο
επεμεγήζεηο/νδεγίεο:
1.

Πηε Πηήιε «ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ» πεξηγξάθνληαη
ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ
ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Ξξνζθνξά.

2.

Πηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» φπνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε
«ΛΑΗ», ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα
ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.

3.

Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ην
αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη.

4.

Πηε

ζηήιε

«ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ»

ζα

θαηαγξαθεί

απφ

ηνλ

ππνςήθην Αλάδνρν ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ
«Φαθέινπ

Γηθαηνινγεηηθψλ

Θαηαθχξσζεο»

ζην

νπνίν

πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ.

4.1.3.

Ζ ΔΠΔΓ ΔΚΞ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο
ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα
θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
(ε νπνία δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο σο άλσ
αλαθνίλσζεο). Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο
ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ
απνζθξαγηζηεί.

36

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Ρν αξκφδην φξγαλν Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ,
πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε θαη δηάηξεζε ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ
πξφζθιεζε-αλαθνίλσζε ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ.
Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε,
ιακβάλνπλ γλψζε (απηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ),
εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνζεξρφκελνη
ζηελ αξκφδηα πεξεζία (ΔΠΔΓ ΔΚΞ).
ΓηθαηνινγεηηθΨ πνπ πξνζθνκΫδνληαη θαηΨ ηα σο Ψλσ απφ ηνλ
πξνζθΩξνληα ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε :

4.1.6.1.
Νη Έιιελεο πνιίηεο:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά
ηελ παξάγξαθν 4.1.1 έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη,
φηη
δελ
έρνπλ
θαηαδηθαζζεί
κε
ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε,
i)
γηα
θάπνην
απφ
ηα
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο
60/2007, ήηνη
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε,
φπσο
απηή
νξίδεηαη
ζην
άξζξν
2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο
29.1.1998, ζει. 1),
- δσξνδνθία, φπσο απηή
νξίδεηαη
αληίζηνηρα
ζην
άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ
1997
(EE
C
195
ηεο
25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ
ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358
ηεο 31.12.1998, ζει. 2),
- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ
(EE C 316 ηεο 27.11.1995,
ζει. 48),
- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1
ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ
Ππκβνπιίνπ,
ηεο
10εο

ΑΞΑΗΡΖΠΖ
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ΛΑΗ/ΝΣΗ

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Ηνπλίνπ
1991, γηα ηελ
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο
γηα
ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο
(EE L 166 ηεο 28.6.1991,
ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία
ηξνπνπνηήζεθε
απφ
ηελ
Νδεγία
2001/97/ΔΘ
ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία
ελζσκαηψζεθε
κε ην λ.
2331/1995 (Α΄ 173) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.
3424/2005 (Α΄ 305),
ii)
γηα
θάπνην
απφ
ηα
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο,
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,
ηεο
πιαζηνγξαθίαο,
ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο
θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
β.
Ξηζηνπνηεηηθφ
αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ
παξάγξαθν
4.1.1
έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη
φηη
δελ
ηεινχλ
ζε
πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ
ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ
πξηλ
ηελ
θνηλνπνίεζε
ηεο
θαηά
ηελ
παξάγξαθν
4.1.1
έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο,
απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη
φηη
δελ
ηεινχλ
ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο,
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν
4.1.1 εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)
θαη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο
- Πε
πεξίπησζε
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ
αιινδαπή,
ηα
δηθαηνινγεηηθά
ησλ
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ
β, γ, θαη δ εθδίδνληαη κε
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βάζε
ηελ
ηζρχνπζα
λνκνζεζία
ηεο
ρψξαο
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη,
απφ
ηελ
νπνία
θαη
εθδίδεηαη
ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ.
ε.
Ξηζηνπνηεηηθφ
ηνπ
νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ,
κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο
ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαζψο θαη ην
εηδηθφ
επάγγεικά
ηνπο,(δει
ην
αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο
ηεο
επηρείξεζεο, κε ην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλνη ζ’ απηφ) θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο
επίδνζεο ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν
4.1.1 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
4.1.6.2.
Νη αιινδαπνί:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή
ηζνδχλακνπ
εγγξάθνπ
αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ
ην
νπνίν
λα
πξνθχπηεη
φηη
δελ
έρνπλ
θαηαδηθαζζεί
κε
ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ
ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο
σο άλσ παξαγξάθνπ 4.1.6.1.
β. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ
ζε
πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία.
γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη
φηη
δελ
ηεινχλ
ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο,
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά
ηελ
εκεξνκελία
ηεο
σο
άλσ
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο
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ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα
ηνπ
νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ
ή
ζε
ηζνδχλακεο
επαγγεικαηηθέο
νξγαλψζεηο, θαηά ηελ
εκέξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
εμαθνινπζνχλ
λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
4.1.6.3.
Ρα λνκηθά πξφζσπα
εκεδαπά ή αιινδαπά:
α. Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαγξάθσλ 4.1.6.1 θαη 4.1.6.2
αληίζηνηρα.
- Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ
ή
άιιν
ηζνδχλακν
έγγξαθν
αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο
ή
δηθαζηηθήο
αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ
σο
άλσ
παξαγξάθσλ,
αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο
φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Ν.Δ , Δ.Δ θαη Δ.Ξ.Δ.,
ηνλ Ξξφεδξνο θαη ηνλ
Γηεπζχλσλ Πχκβνπιν φηαλ
ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη
Α.Δ.
θαη ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε
λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ.
β.
Ξηζηνπνηεηηθφ
αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ
θνηλή
εθθαζάξηζε
ηνπ
θ.λ.
2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή
εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990
(A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν
γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη,
επίζεο, φηη
δελ ηεινχλ ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ
λνκνζεηεκάησλ ή
ππφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα)
Δπί
εκεδαπψλ
αλσλχκσλ
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εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο,
εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ
θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ
αξκφδηα
πεξεζία
ηεο
Λνκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο,
ζην
κεηξψν
Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη
εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα
ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ.
2190/1920,
φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ
εηδηθή
εθθαζάξηζε
ηνπ
λ.
1892/1990, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν
ηεο
έδξαο
ηεο
αλσλχκνπ
εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή
εθθαζάξηζε.
Δπί
εκεδαπψλ
εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο
θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ.
θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο
εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην
αξκφδην
ηκήκα
ηνπ
Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο
ζπκκεηέρνπζαο
ζηνλ
δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
4.1.6.4.
Νη ζπλεηαηξηζκνί:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή
άιιν
ηζνδχλακν
έγγξαθν
αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ δελ
έρεη θαηαδηθαζζεί
κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ
ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο
παξαγξάθνπ 4.1.6.1.
β.
Ρα
δηθαηνινγεηηθά
ησλ
πεξηπηψζεσλ β, γ, θαη δ ηεο
παξαγξάθνπ
4.1.6.1,
εθφζνλ
πξφθεηηαη
γηα
εκεδαπνχο
ζπλεηαηξηζκνχο
θαη
ησλ
πεξηπηψζεσλ
β, γ, θαη δ ηεο
παξαγξάθνπ
4.1.6.2,
εθφζνλ
πξφθεηηαη
γηα
αιινδαπνχο
ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο
πεξίπησζεο
β ηεο παξαγξάθνπ
4.1.6.3.
γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν
Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
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4.1.6.5.
Νη
ελψζεηο
πξνκεζεπηψλ
πνπ
ππνβάινπλ
θνηλή πξνζθνξά:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά,
γηα
θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.
4.1.7.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνλ θάθειν ησλ δ/θσλ
ζπκκεηνρήο έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα Γηθαηνινγεηηθά
Θαηαθχξσζεο ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, ην λέν Γ.Π. θ.α.).
4.1.8.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη
δελ εθδίδνληαη θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4.1.6 ή
ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ ηεξνχληαη ζηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηα αληίζηνηρα βηβιία γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
απηψλ, απηά δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ
ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε
δήισζε βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο, πνπ
γίλεηαη ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο
ζηελ
νπνία
είλαη
εγθαηεζηεκέλνο
ν
πξνκεζεπηήο.
Πηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ
βεβαίσζε ηεο αξρήο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν δηαγσληδφκελνο ζα
αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία δελ εθδίδνληαη ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα ηνπ θαη επίζεο ζα
βεβαηψλεη ηε κε έθδνζε απηψλ ζηε ρψξα ηνπ ή /θαη ηε κε θάιπςε φισλ
ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ βεβαίσζε
ηεο αξρήο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν δηαγσληδφκελνο ζα αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ
φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα ηνπ επίζεο ζα βεβαηψλεη ηε
κε έθδνζε απηψλ ζηε ρψξα ηνπ ή /θαη ηε κε θάιπςε φισλ ησλ
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο πξνυπνζέζεηο .
Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα θαιχπηεη επίζεο ηελ πεξίπησζε φπνπ
ππάξρεη αζάθεηα γηα ηελ πεγή, ηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ησλ
επηκέξνπο
δηθαηνινγεηηθψλ.
Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ
βεβαίσζε ηεο αξρήο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν δηαγσληδφκελνο ζα
δειψλεη αλαιπηηθά ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία δελ εθδίδνληαη ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα ηνπ θαη επίζεο ζα
βεβαηψλεη ηε κε έθδνζε απηψλ ζηε ρψξα ηνπ ή /θαη ηε κε θάιπςε φισλ
ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν
νη
αλσηέξσ
λνκηθέο
πξνυπνζέζεηο.
Όπνπ απαηηείηαη πεχζπλε Γήισζε, λνείηαη γηα ηνπο κελ εκεδαπνχο
πεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 1599/86 ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πεχζπλε Γήισζε ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ, γηα ηνπο δε αιινδαπνχο θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο
αμίαο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα
Διιεληθά( θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Θ. Ξνι. Γηθ. θαη ηνπ

42

Θψδηθα

πεξί

Γηθεγφξσλ).

4.1.9. Νη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξνζθνκίδνληαη κε λφκηκα
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο .
4.1.10.
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επί πιένλ ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο έλαξμεο
εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ Δπηηεδεπκαηία.
4.2. ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΚΔΗΝΓΝΡΖ
Πηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο
πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ
πξνζθνκίδεη έγθαηξα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή έρεη
θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο
Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη θαη θαηαπίπηεη
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε θιήζε
γηα θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν ηνπ Ππγθξηηηθνχ Ξίλαθα κε βάζε ηελ
αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο, δειαδή ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ θαη απηφο
δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ή
έρεη θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψζεηο, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά θνθ. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα
ή δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
5. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ
5.1. ΔΓΓΖΠΔΗΠ
5.1.1.

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ
ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή
ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΝΣ, θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Νη εγγπήζεηο
κπνξνχλ επίζεο λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα
πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο
ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε
ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο θαη έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα
έθδνζεο εγγπήζεσλ.

5.1.2.

Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.

5.1.3.

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο (φιεο νη πεξηπηψζεηο)
i. Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε
ζπκκεηνρΪο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην
5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε
παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα
κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε
Γ\με.
ii. Όηαλ απαηηείηαη ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ πξνθαηαβνιΪο απηή ζα
είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ.
118/07).
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iii. Γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα
θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο
Φ.Ξ.Α. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή
ζα ηζρχνπλ κέρξη επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Ρξάπεδα.
5.1.4.

Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα
πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα.

5.1.5.

Νη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο
εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη θαιήο ζπληήξεζεο θαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη γη’ απηέο νξίδνληαη ζηα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Γ’ θαη Γ΄.

5.1.6.

Θαηά ηα ινηπά
Θ.Ξ.Γ.(118/07).

ηζρχνπλ

ηα

αλαθεξφκελα

ζην

άξ.25

ηνπ

5.2. ΞΑΟΑΓΝΠΖ EΟΓΝ
5.2.1.

Ρφπνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ έξγνπ είλαη ρψξνη πνπ ζα
ππνδείμεη ε Γ.Γ.Δ. θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΠΡ’ ησλ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ

5.2.2.

Θαζ' φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο
παξαδφζεηο, φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζην ΞαξΨξηεκα ΠΡ’ ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο έρνπλ θπξίσο ζαλ
ζθνπφ:
(α) λα θαηεπζχλνπλ ζσζηά ηνλ αλάδνρν θαη λα πξνιάβνπλ ηπρφλ
παξεθθιίζεηο απφ ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ,
(β) λα επηηαρχλνπλ ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο
Γ.Γ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.

5.2.3.

Ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ
ζε θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή (παξαιαβή θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ)
ππνινγίδεηαη ζε δεθαηέζζεξηο (14) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 14 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ
πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά
ζεσξνχληαη απηνδίθαηα παξαιεθζέληα. Ζ δηαδηθαζία ηκεκαηηθήο
παξαιαβήο δελ εκπνδίδεη θαη δελ κεηαζέηεη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία
παξάδνζεο ησλ ππνινίπσλ θάζεσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ.

5.2.4.

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο θάζεο ηνπ έξγνπ
ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ
Γεκνζίνπ.

5.3. ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΔΠ
Ν Αλάδνρνο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΔΠΔΓ ΔΚΞ, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε
κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην, ηνλ νπνίν δελ είρε
ζπκπεξηιάβεη ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ.
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Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε
ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε κε λέν
ππεξγνιάβν κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απειζφληνο, κεηά απφ ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο ΔΠΔΓ/ΔΚΞ. Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο.
5.4. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ
Ρα πξντφληα ηνπ έξγνπ αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζηελ Γ.Γ.Δ. Ν αλάδνρνο
δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ παξερφκελσλ ζε απηφλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξαρψξεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ έξγνπ
ζηε Γ.Γ.Δ.
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 απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ.Δ., πνπ κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη
θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη (φρη εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ
ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.
Πε 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.
5.5. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή
Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.
5.6. ΞΑΟΑΡΑΠΖ / ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΣΟΝΛΝ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην
¼ απηνχ κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 ή λα κεηαηίζεηαη
ζχκθσλα
κε
ην
άξζξν
26
ηνπ
ηδίνπ
σο
άλσ
ΞΓ.
Γηα ηελ νπνηαδήπνηε παξάηαζε ε κεηάζεζε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
παξάδνζεο απαηηείηαη πξνέγθξηζε ηεο ΔΓ «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε».
5.7. ΞΟΝΠΦΓΔΠ

α)

Ξξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη:
απφ ηνλ Λ. 3886/10 (Φ.Δ.Θ. 173 /Α/10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε
ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ −
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε
ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη
ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L
76),φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)"», φπσο
απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.4055/2012 (Φ.Δ.Θ. 51/Α/12) «Γίθαηε δίθε θαη
εχινγε δηάξθεηα απηήο» θαη ηνλ Λ. 4111/13 (ΦΔΚ 18/Α/25-1-13)
«Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο ….θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο».
β) απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΞΓ 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ
ηνπ Γεκνζίνπ»
Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε (α), ν εχινγνο ρξφλνο γηα ηελ πιήξε γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ήκηζπ ηνπ
ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθεξχμεσο κέρξη
ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Θαηά ζπλέπεηα ε
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηεο δηαθεξχμεσο ηνπ δηαγσληζκνχ αζθείηαη ην
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αξγφηεξν κΩρξη θαη δΩθα (10) εκΩξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεσο ηνπ κηζνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο
δηαθεξχμεσο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ εθηφο αλ έρεη ζπληειεζηεί ε πιήξεο γλψζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο κε ηελ ιήςε ηνπ ηεχρνπο απηήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νπφηε
ε δεθαΪκεξνο πξνζεζκΫα άξρεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο απηήο.
Ξξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο εθηφο ησλ αλσηέξσ ρξνληθψλ νξίσλ δελ γίλνληαη
δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α Γ΄

ΔΗΓΗΘΝΗ

1.

ΝΟΝΗ

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Ρξαπέδεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο
ηεο παξερφκελεο ππ’ απηήο ππεξεζίαο, εθ πνζνζηνχ ίζνπ κε ην 2,5% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο απηψλ ρσξίο ΦΞΑ, εθηφο εάλ ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γ/μεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ. Ζ ελ ιφγσ
εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαιχπηεη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο.
2. Όια ηα παξαδνηέα, ηα απνηειέζκαηα, νη κειέηεο, θαη φπνηα άιια έγγξαθα ή
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην παξφλ έξγν, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ
ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή
ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (Ρερληθή Γ/λζε ηεο ΓΓΔ), πνπ
κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα αμηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ
ζπκβάζεσλ. Δηδηθά νη εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην
παξφλ έξγν απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο ηνπ
έξγνπ (Ρερληθή Γ/λζε ηεο ΓΓΔ), πνπ κπνξεί λα ηηο δηαρεηξίδεηαη, λα ηηο
ηξνπνπνηεί θαη λα ηηο επηθαηξνπνηεί ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη γεληθψο λα ηηο
αμηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
3. Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη .
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
Γ1.

Γ΄

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ

ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΠπκκεηνρΪο

ΔΘΓΝΡΖΠ.......................................................................
Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Ξξνο: ΔηδηθΪ πεξεζΫα Ππληνληζκνχ & ΔθαξκνγΪο ησλ ΓξΨζεσλ
ηνκΩα ηνπ ΔκπνξΫνπ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ)
ΘΨληγγνο 20, 10181 , ΑζΪλα

ζηνλ

ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο …
ΡΘ ………..,}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,}
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ)….…………. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)
……………….. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ
πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ) ..................................., ζχκθσλα κε ηε κε
αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.}
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
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αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο,
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο).
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε
δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο
έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα
ηελ Ρξάπεδά καο.

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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Γ2.

ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο Πχκβαζεο

ΔΘΓΝΡΖΠ.......................................................................
Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Ξξνο: ΔηδηθΪ πεξεζΫα Ππληνληζκνχ & ΔθαξκνγΪο ησλ ΓξΨζεσλ ζηνλ ηνκΩα
ηνπ ΔκπνξΫνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)
ΘΨληγγνο 20, 10181 , ΑζΪλα
ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο
……. Ρ.Θ. ………}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. κε
αληηθείκελν
(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) …….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε
ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ)
………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο,
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε
ζρεηηθή ππνρξέσζε.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο, νη νπνίεο
έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
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θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα
ηελ Ρξάπεδά καο.

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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Γ3.

ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΞξνθαηαβνιΪο

ΔΘΓΝΡΖΠ.......................................................................
Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Ξξνο: ΔηδηθΪ πεξεζΫα Ππληνληζκνχ & ΔθαξκνγΪο ησλ ΓξΨζεσλ ζηνλ ηνκΩα
ηνπ ΔκπνξΫνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)
ΘΨληγγνο 20, 10181 , ΑζΪλα

ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………………. Νδφο ………………….
Αξηζκφο ……. Ρ.Θ. ………}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.}
γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ …% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, επξψ ………… ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε
αξηζκφ...................θαη ηε Γηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ………., ζην πιαίζην ηνπ
δηαγσληζκνχ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)
…………. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……… ………
ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ
πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ) ..................................., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ (ζπκπιεξψλεηε ην πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εγγπεηηθή
επηζηνιή) ......................... πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα
θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο …………… ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή
Θνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ……………… ή Θνηλνπξαμίαο ……………,
ππέξ ηεο νπνίαο εγγπφκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Θαλνληζκνχ
Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο.
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο,
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε
ζρεηηθή ππνρξέσζε.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ

Δ΄ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ
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ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔηδηθΪ πεξεζΫα Ππληνληζκνχ ΔθαξκνγΪο ΓξΨζεσλ
ηνπ ΞΑΛ ζηνλ ΡνκΩα ηνπ ΔκπνξΫνπ ΔΠΔΓ ΔΚΞ
(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)
ΚνλΨδα Β1
ΞιεξνθνξΫεο: ΛηθνιΨνπ ΘαηεξΫλα
Ρει.: 210 3816106
Mail: anikolaou@mou.gr
Θάληγγνο 20 – 101 81 – ΑΘΖΛΑ

ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν

ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΝ
( Πει. ……..)
Αξηζκφο:
Ξνζφ:
ΞξνκεζεπηΪο:
ΔΫδνο:
ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: ΔηδηθΪ πεξεζΫα Ππληνληζκνχ ΔθαξκνγΪο ΓξΨζεσλ ηνπ
.Α.Α.Λ ζηνλ ΡνκΩα ηνπ ΔκπνξΫνπ ΔΠΔΓ ΔΚΞ)

Πήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ..ηνπ έηνπο …. (……), ζηελ ΔΠΔΓ/ΔΚΞ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο - Θάληγγνο 20- Αζήλα, νη
ππνγεγξακκέλνη αθελφο ν/ε……………………… θάηνηθνο …., πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ
ηδηφηεηά ηνπ/ηεο απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία ………...
κε
ΑΦΚ ……………. θαη ΓΝ……………πνπ εδξεχεη……., νδφο …… , ΡΘ ……., Ρει. ……..,
FAX:……., πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ θν/θα……..θάηνρν ηνπ κε αξηζκ
.Γ.Α.Ρ. …….. ,ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. ……..πξαθηηθφ ηνπ Γ.Π (Φ.Δ.Θ.… ζπγθξφηεζεο
ηνπ Γ.Π ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
Ρελ ……. κε βάζε ηε Γ/με ……. (αλαθέξνληαη θαη ηπρφλ αλαθνηλψζεηο
ηξνπνπνίεζήο
ηεο)
δηελεξγήζεθε
αλνηρηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ
κΩζσ ηεο δεκηνπξγΫαο θαη εθαξκνγΪο Κεηξψνπ ΔληαΫσλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Κ.Δ.Ρ.Ξ.)» πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ……… €.
Ρα 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.
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Ύζηεξα απφ απηφ ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά
ηνπ, αλαζέηεη ζηελ αλσηέξσ επηρείξεζε, νλνκαδφκελε ζην εμήο ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε ''ΞΟΝΚΖΘΔΡΟΗΑ'', θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε
ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.

ΑΟΘΟΝ 1ν
ΔΟΓΝ – ΑΜΗΑ - ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ρν έξγν θαη ε πεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ :
ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΖ
ΞΖΟΔΠΗΑ

ΔΟΓΝ

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΞΝΠΝ ζε
€

Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ
Ρερληθή Γηεχζπλζε

Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ
κέζσ
ηεο
δεκηνπξγίαο
θαη
εθαξκνγήο Κεηξψνπ Δληαίσλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ
(Κ.Δ.Ρ.Ξ.)
ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΞΑ
ΦΞΑ ………%
ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ
ΑΟΣΖ
Δ..Π.Δ.Γ. ΔΚΞ

Ζ γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
…….. επξψ (…….. €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηξίηνπο (…….%) θαη
ηνπ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α (…….%).
Ζ αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, ειεχζεξε κε
επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο πξνκεζεχηξηαο γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
(Θάληγγνο 20, 10181), γηα ηελ νπνίν πξννξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ
έξγνπ, ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ ζχκθσλα κε ηε Γ/με
…........
ΑΟΘΟΝ 2ν
ΞΝΗΝΡΖΡΑ - ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Ρν πξνο πινπνίεζε έξγν, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ζα πιεξνί ηηο
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο ….., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
ζχκβαζεο απηήο.
ΑΟΘΟΝ 3ν
ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΔΟΓΝ – ΣΟΝΛΝΠ ΔΛΑΟΜΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΔΟΓΝ
Σξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Ζ Πχκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα
κΪλεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
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(12)

ΑΟΘΟΝ 4ν
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ
Ζ παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη
απφ Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε
ζρεηηθνχ Ξξσηνθφιινπ.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη΄αλαινγία νη
δηαηάμεηο ηνπ Θεθ. Γ ηνπ ΞΓ 118/2007.
Ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε
δεθαπΩληε (15) εξγΨζηκεο εκΩξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ
15 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ
ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο δΩθα (10) εξγαζΫκσλ εκεξψλ πξνο
ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο.
Κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Ξαξαιαβήο 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 Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, 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 Ξ.Γ.118/2007 "Θήξπμε πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ".
Ζ πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ Ωλα (1) κΪλα. Ν 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 Ξ.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Θήξπμε Ξξνκεζεπηή
Έθπησηνπ" ηνπ Ξ.Γ.118/2007.
Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ
Ξ.Γ.118/2007.
ΑΟΘΟΝ 5ν
ΞΙΖΟΥΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ζ Ξιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο
ΔΠΔΓ ΔΚΞ, ζα βαξχλεη ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΑΔ
2013ΠΔ05880000) θαη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην παξΨξηεκα Β΄ ηεο δηαθήξπμεο.
Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ ΘΞΓ (Ξ.Γ. 118/07)
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ζηνηρεία ηζρχνπλ

ηα

φζα

Ζ δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο
απηέο αλαγξάθνληαη ζην παξΨξηεκα Α΄ ηεο δ/μεο ….., νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε
πνζνζηφ ……% ηηο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πξν ΦΞΑ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη :
1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ
ηελ πξνκεζεχηξηα, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
2) Πην 100% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο (άξζξ. 24 ηνπ Λ. 2198/94 Φ.Δ.Θ. 43Α/22-3-94).
3) Ν ΦΞΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα
ζην Γεκφζην Ρακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
4) Ζ πιεξσκή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηφπηλ πξνέγθξηζεο
ηεο δαπάλεο απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία (Δ..Γ.) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο (Δ.Ξ.) “Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε”.
ΑΟΘΟΝ 6ν
ΔΓΓΖΠΔΗΠ
Ζ πξνκεζεχηξηα, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε εγγπεηηθή
επηζηνιή κε αξηζκφ ……… ηεο Ρξάπεδαο ………- Θαηάζηεκα …….. πνζνχ ……. €
(……..), ην νπνίν θαιχπηεη, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ,
πξν Φ.Ξ.Α .
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηελ
πξνκεζεχηξηα κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην
νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Πε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ
επηβνιήο πξνζηίκνπ.
Ζ Δηαηξία παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, κε
ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ Ξξσηνθφιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο, ηελ
πξνζθνξά ηεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ξξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Ρξαπέδεο,
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, πνζνχ ίζνπ κε ην 2,5 % ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο απηνχ, ρσξίο ΦΞΑ, κε ρξφλν ηζρχνο πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
ΑΟΘΟΝ 7ν
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ
Ζ
παξνχζα
ζχκβαζε
δχλαηαη
λα
ηξνπνπνηεζεί
ζε
αληηθεηκεληθά
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ Ξ.Γ 118/07. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ηχρεη ηεο
έγθξηζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο (Δ..Γ.) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο (Δ.Ξ.)
«Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε»
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε
ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα Ξξσηφηππα ζε απιά
θχιια ράξηνπ .
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Απφ ηα παξαπάλσ δχν Ξξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν
ηεο
Αλαζέηνπζαο αξρήο ………..ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ε πξνκεζεχηξηα
θαη δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.
2286/95 (Φ.Δ.Θ. 19/Α/95) Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη Οπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ ηνπ Λ. 2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43Α/22-3-94), ηνπ Ξ.Γ.60/07 (Φ.Δ.Θ.64/16-0307) Ξξνζαξκνγή Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πεξί Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ πξνο ην
Θνηλνηηθφ Γίθαην, θαη ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/07 Φ.Δ.Θ. 150 /Α/10-07-07)
ζπκπιεξσκαηηθψο, ησλ νπνίσλ ε πξνκεζεχηξηα έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε απηνχο
αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο
δ/μεο……………. θαη ηελ
πξνζθνξάο ηεο. Δπίζεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/95 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ. 3771/10 (ΦΔΘ 141/Α/10).
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ

ΓΗΑ ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΟΗΑ
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1.ΑληηθεΫκελν ηνπ Ωξγνπ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε απινχζηεπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ
ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (ΓΓΔ), κε ηε δεκηνπξγία
ηνπ Κεηξψνπ Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΚΔΡΞ) θαη θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ (θαλνληζηηθή πξάμε) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ππγθεθξηκέλα, ε απινχζηεπζε
δηαδηθαζηψλ ζα αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί γηα ηε
κειέηε, ηνλ έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία θαη ζεψξεζε-έγθξηζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο
πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ
Ρν ΚΔΡΞ σο εξγαιείν απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ζα απαξηίδεηαη απφ εληαίεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα κηα ζεηξά επηιεγκέλσλ εηδψλ πνπ πξνκεζεχνληαη νη
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ζα ελζσκαησζεί
ιεηηνπξγηθά κε ην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ),
ψζηε λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. Νη εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα
ελζσκαηψλνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή επξχηεηα ζπκκεηνρήο ζηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο (δηαθάλεηα
θαη ελίζρπζε αληαγσληζκνχ) θαη ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο Αλαζέηνπζεο
Αξρέο λα ζπλάπηνπλ Ππκθσλίεο Ξιαίζην ψζηε λα επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο
θιίκαθαο.
Πθνπφο ηεο αλΨπηπμεο θαη εθαξκνγΪο απινπζηεπκΩλσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ
ΡερληθΪ Γηεχζπλζε κε ηελ ηαπηφρξνλε αλΨπηπμε θαη εθαξκνγΪ ηνπ ΚΔΡΞ,
εΫλαη ε βειηΫσζε ηεο πθηζηΨκελεο ιεηηνπξγηθΪο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο, ε ελΫζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Ωξγνπ ηεο θαη ν
εθζπγρξνληζκφο ησλ παξερφκελσλ πξνο ηξΫηνπο ππεξεζηψλ αλαθνξηθΨ κε:
- Ρε δηαρεΫξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
-

Ρα δηνηθεηηθΨ πξντφληα (εθξνΩο) πξνο Ψιιεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζΫεο
Ϊ/θαη νξγαληθΩο κνλΨδσλ ηεο ΓΓΔ ζην πιαΫζην ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ
ΓεκνζΫσλ Ξξνκεζεηψλ

-

Ρελ εμππεξΩηεζε ησλ θνξΩσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ
ζπλαιιΨζζνληαη κε ηελ ΡερληθΪ Γηεχζπλζε ζην πιαΫζην
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο

πνπ
ησλ

Ν ζθνπφο απηφο ζα επηηεπρζεΫ κε ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα
πξνθχςεη κΩζα απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη αλαζεψξεζε ηεο πθηζηΨκελεο
ιεηηνπξγΫαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηΨζεζε ζηνπο θνξεΫο ηνπ ΓεκνζΫνπ
ηερλνινγηθΨ επηθαηξνπνηεκΩλσλ εληαΫσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα
θαιχπηνπλ - φζν ην δπλαηφλ - πεξηζζφηεξεο θαηεγνξΫεο εηδψλ, ζα
ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλΪζεηο αλΨγθεο ησλ θνξΩσλ σο πξνο ηα αληΫζηνηρα εΫδε
θαη ζα εμαζθαιΫδνπλ κεΫσζε ζην ρξφλν θαη ην θφζηνο, κεΫσζε ηεο
γξαθεηνθξαηΫαο θαη αχμεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ
εθηΩιεζεο δηαγσληζκψλ, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηΪ επξχηεηα ζπκκεηνρΪο γηα
ηνπο ππνςΪθηνπο πξνκεζεπηΩο.
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2.ΞεξηβΨιινλ ηνπ Ωξγνπ
Νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο αλαθνξηθά κε ηε
δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηφζν κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
Ξ.Γ. 195/1995 (ΦΔΘ 102 Α/1995–Νξγαληζκφο Γελ. Γ/λζε Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ),
αιιά θαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε πεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ, ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:
 ΚειΩηε, Ωιεγρνο, ηξνπνπνΫεζε (φπνπ απαηηεΫηαη) θαη ζεψξεζε ησλ
θαηαξηηδνκΩλσλ απφ ηνπο θνξεΫο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
 ΞαξνρΪ νδεγηψλ θαη ηερληθΪο ζπλδξνκΪο ζε θνξεΫο ζρεηηθά κε ηε
ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
 ΞαξνρΪ δηεπθξηλΪζεσλ ζε ελδηαθεξνκέλνπο επί ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ δηαθεξχμεσλ
 Ππγθέληξσζε, κειέηε, ηππνπνΫεζε θαη ελνπνΫεζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ εηδψλ πνπ πξνκεζεχνληαη νη θνξείο θαζψο θαη νξγάλσζε
ζρεηηθνχ αξρείνπ
 ΞαξνρΪ ηερληθΪο ππνζηΪξημεο πξνο Ψιιεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γ.Γ.Δ. ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ
ζπκβάζεσλ
 ΚειΩηε θαη εηζΪγεζε κΩηξσλ, πξνηΨζεσλ θαη ιχζεσλ γηα θάζε ζέκα
ηερληθήο θχζεσο επί ησλ Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ
 ΓλσκνδνηΪζεηο επΫ ησλ ηερληθψλ εξσηεκΨησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ
θνξείο ή/θαη πξνκεζεπηέο θαζψο θαη απφ εξγαζηήξηα δνθηκψλ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη
ηεο εθηέιεζεο ησλ
ζπκβάζεσλ
 ΔμΩηαζε ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβΪο θαη εηζΪγεζε επΫ πνηνηηθψλ –
ηερληθψλ εθηξνπψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ
Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΚΔΡΞ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ κε ην ΔΠΖΓΖΠ, ζα ζπκβάιεη
ζεκαληηθά ζηε κείσζε, ή/θαη θαηάξγεζε ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ – ζπλαξκφδησλ
νξγάλσλ ηεο ΓΓΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ
αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο απινχζηεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνινπζνχληαη ζήκεξα, επηηπγράλνληαο πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα γηα φινπο
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
Ζ επηινγΪ ησλ εηδψλ γηα ηα νπνΫα ζα εθπνλεζνχλ εληαΫεο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο
βαζΫζηεθε ζηε κειΩηε θαη αμηνιφγεζε ζηνηρεΫσλ απφ ηηο δηαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο
ηεο ηειεπηαΫαο 5εηΫαο. ΠπγθεθξηκΩλα, ε επηινγΪ Ωγηλε κε βΨζε:
-

Ρε ζπρλφηεηα δΪηεζεο θαη ηελ επξχηεηα ρξΪζεο ησλ εηδψλ απφ
θνξεΫο ηνπ ΓεκνζΫνπ

-

Ρελ νηθνλνκηθΪ βαξχηεηα ησλ επηιεγκΩλσλ εηδψλ επΫ ηνπ ζπλφινπ
ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ θΨζε θνξΩα

-

Ρελ πνιππινθφηεηα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ

-

Ρε ζχληαμε θαη ρξΪζε δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα
Ϋδηα Ϊ παξφκνηα εΫδε απφ ηνπο θνξεΫο ηνπ ΓεκνζΫνπ.

Πην ΞαξΨξηεκα Η, παξνπζηΨδεηαη ν ΞΫλαθαο κε ηηο θαηεγνξΫεο ησλ εηδψλ γηα ηα νπνΫα
απαηηεΫηαη λα εθπνλεζνχλ εληαΫεο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο.
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2.1 ΓνκΪ θαη δηαδηθαζΫεο ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο
Ρν νξγαλφγξακκα ηεο ΡερληθΪο Γ/λζε εΫλαη απηφ πνπ εκθαλΫδεηαη ζην ΠρΪκα 1.

Τεσνική
Γιεύθςνση

Τμήμα Α’
Μησανολογικού,
Ηλεκτπολογικού και
Ηλεκτπονικού Δξοπλισμού

Τμήμα Β’

Τμήμα Γ’

Χημικών, Τπουίμων και
Κλωστοϋυαντοςπγικών
Πποϊόντων

Μητπώος Ππομηθεςτών Τεκμηπίωσηρ Τιμών και
Κόστοςρ

ρήκα 1: Οξγαλόγξακκα ηεο Σερληθήο Γηεύζπλζεο ηεο Γ.Γ.Δ
Νη πθηζηΨκελεο δηαδηθαζΫεο ηεο ΡερληθΪο Γηεχζπλζεο, φπσο θαΫλνληαη ζην
δηΨγξακκα ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο ΗV, ζα κνληεινπνηεζνχλ ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο
Ωξγνπ σο πξνο ηηο δηαδηθαζΫεο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο κε ηε
ρξΪζε θαηΨιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αμηνπνΫεζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ, θαη ελ
ζπλερεΫα ζα αλαζρεδηαζηνχλ θαηΨιιεια γηα ηελ απινχζηεπζε θαη βειηΫσζΪ ηνπο ζε
ζπλΨξηεζε κε ην πεξηβΨιινλ ιεηηνπξγΫαο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ ζε κνξθΪ πνπ ζα θαζηζηΨ δπλαηΪ ηε κειινληηθΪ ηξνπνπνΫεζε θαη
πξνζαξκνγΪ ηνπο ζηηο εθΨζηνηε αλΨγθεο θαη απαηηΪζεηο ιεηηνπξγΫαο ηεο πεξεζΫαο.
ΔπηπιΩνλ, ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο Ωξγνπ θαη πξνθεηκΩλνπ λα εμαζθαιηζηεΫ ε ηζρχο
θαη εθαξκνγΪ ηνπ ΚΔΡΞ θαη ησλ λΩσλ απινπζηεπκΩλσλ θαη βειηησκΩλσλ
δηαδηθαζηψλ, ζα εθπνλεζεΫ θαηΨιιειν ζρΩδην θαλνληζηηθΪο πξΨμεο (ππνπξγηθΪ
απφθαζε, εγθχθιηνο θ.ι.π.), ψζηε κε ηελ επαθφινπζε απνδνρΪ θαη δεκνζηνπνΫεζε
ηνπ λα εθηεινχληαη απνηειεζκαηηθΨ ηα φζα νξΫδνληαη ζρεηηθΨ, απφ φινπο ηνπο
αξκφδηνπο θνξεΫο/ππεξεζΫεο.

2.2 Λνκνζεηηθφ πιαΫζην ηνπ Ωξγνπ

Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη
λνκνζεηήκαηα:

απφ ηα αθφινπζα

βαζηθά

Ρν Λφκν 2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α/1995) ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζπλαθή ζέκαηα φπσο ην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ
(Δ.Ξ.Ξ.).
Ρνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ γλσζηφ θαη σο Ξ.Γ 118/2007 (ΦΔΘ
105/Α
/10-7-2007) φπσο ηζρχεη θαη ζην νπνίν ππάγνληαη απφ ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 2008 νη πξνκήζεηεο αγαζψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην Γεκφζην θαη
ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.
Ρν Ξ.Γ 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16-3-2007) πνπ απνηειεί ηελ πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
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Ρν Λφκν 2362/1995 (ΦΔΘ Α’ 247) θαη εηδηθφηεξα ηα Άξζξα 79 έσο 85 απηνχ
βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 118/2007
εθηεινχληαη νη πξνκήζεηεο αγαζψλ νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζην Δ.Ξ.Ξ.
Πεκεηψλεηαη φηη ζην Ξ.Γ 60/2007 εηζάγνληαη κία ζεηξά απφ λέεο δηαδηθαζίεο ζηε
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ φπσο ε «ζπκθσλία-πιαίζην», ην «δπλακηθφ ζχζηεκα
αγνξψλ», ν «ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο» θαη ν «αληαγσληζηηθφο δηάινγνο».
Δπίζεο, εηζάγνληαη πξφηππα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ε εζσηεξηθή λνκνζεζία
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο «πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο» θαη ηεο
«αεηθφξνπ αλάπηπμεο».
Γηα επηκέξνπο ζέκαηα επί ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρα
λνκνζεηήκαηα φπσο ι.ρ. ν Λ.3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/30-9-2010) γηα ηε δηθαζηηθή
πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ν Λ.3855/2010 (ΦΔΘ 95/α/23-62010) πεξί ελεξγεηαθήο απφδνζεο θ.ά.
ΔηδηθΨ φζνλ αθνξΨ ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ησλ πξνο πξνκΪζεηα αγαζψλ
αλαθΩξεηαη ζην Άξζξν 3 - παξ. 8 ηνπ Ξ.Γ 118/2007 φηη απφ ην πνπξγεΫν
ΑλΨπηπμεο ειΩγρνληαη, ηξνπνπνηνχληαη, φπνπ απαηηεΫηαη, θαη εγθξΫλνληαη φιεο νη
πξνδηαγξαθΩο ησλ πιηθψλ, ε πξνκΪζεηα ησλ νπνΫσλ δηελεξγεΫηαη απφ ην πνπξγεΫν
απηφ. Πην πνπξγεΫν ΑλΨπηπμεο ππΨξρεη ε ΡερληθΪ Γ/λζε πνπ Ωρεη ηηο ζρεηηθΩο
αξκνδηφηεηεο επΫ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο αλαιπηηθΨ απηΩο θαζνξΫδνληαη
ζηνλ Νξγαληζκφ ηεο Γελ. Γ/λζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ (Ξ.Γ 195/1995 - ΦΔΘ
102/Β/1995 φπσο ηζρχεη).
Πεκεηψλεηαη φηη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εγθχθιηνη
θαη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρχνπλ σο πξνο ην Δληαίν Ξξφγξακκα
Ξξνκεζεηψλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη γεληθψο ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο (ιίζηα
κε
ηηο
ζρεηηθέο
εγθπθιίνπο
θαη
απνθάζεηο
ππάξρεη
ζην:
http://www.gge.gr/3/sub.asp?119).

2.3 θηζηΨκελε θαηΨζηαζε – ΔληαΫεο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο
Υο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο νξίδνληαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα
ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηφ
λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε, γηα ηελ
νπνία πξννξίδεηαη απφ ην θνξέα. Κε βάζε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ
118/07, φινη νη φξνη ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ είλαη απαξάβαηνη φξνη θαη ε
νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Γειαδή ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κφλν νη φξνη πνπ
αλαθέξνληαη ζε βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πιηθνχ, ηα νπνία
πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα πνηφηεηαο, απφδνζεο, αζθάιεηαο ηελ θαηεγνξία ηνπ
πιηθνχ, ηηο δνθηκέο θαη κεζφδνπο δνθηκψλ, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε θιπ. θαη φρη
δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (επνπζηψδε) ε χπαξμε ησλ νπνίσλ
ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, αλ θαη δελ ζπκβάιεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα επξχηεηαο ζπκκεηνρήο ζην δ/ζκφ θαη λα νδεγήζεη ζε
πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ.
Νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη ζσζηέο, απνηειεζκαηηθέο θαη λα ζπκβάιινπλ
ζεηηθά ζε επηηπρείο δηαγσληζκνχο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηηο παξαθάησ αξρέο, νη
νπνίεο άιισζηε πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ξ.Γ 118/2007:
Λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο θαη
ελδηαθεξφκελνπο.

πιήξσο θαηαλνεηέο απφ φινπο ηνπο

Λα κελ πεξηέρνπλ πεξηνξηζηηθνχο ή θσηνγξαθηθνχο φξνπο ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή επξχηεηα ζπκκεηνρήο ζην δ/ζκφ θαη λα κε
δεκηνπξγνχληαη αδηθαηνιφγεηα εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ.
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Νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα Δπξσπατθά πξφηππα
(ΔΛ), εθφζνλ απηά ππάξρνπλ.
Λα κελ πεξηέρνπλ φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ πξντφληα νξηζκέλεο θαηαζθεπήο ή
πξνέιεπζεο.
Λα κελ αλαθέξνληαη ζε εκπνξηθά ζήκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηχπνπο
νξηζκέλεο πξνέιεπζεο ή παξαγσγήο.
Λα κελ πεξηέρνπλ ιάζε φπσο π.ρ. ζε κνλάδεο κέηξεζεο, ηερληθέο νξνινγίεο θιπ.
γηαηί έηζη πξνθαινχληαη ελζηάζεηο θαη αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο.
Δληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ελφο είδνπο είλαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνβιέπεηαη λα είλαη θνηλέο γηα ηνπο θνξείο (κε θαλνληζηηθή πξάμε) γηα ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο.
Νη εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πθίζηαληαη ήδε γηα νξηζκέλα είδε σο αθνινχζσο:
Απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα
Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα
Θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα
Σαξηί θσηναληηγξαθηθφ
Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πθαζκάησλ – Ρεχρνο Α’
Δκπνξίνπ/Γελ. Γ/λζε Θξαη. Ξξνκεζεηψλ/Ρερληθή Γ/λζε

–

έθδνζε

3ε

π.

Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πθαζκάησλ – Ρεχρνο Β’ – π. Δκπνξίνπ/Γελ. Γ/λζε
Θξαη. Ξξνκεζεηψλ/Ρερληθή Γ/λζε.
Απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ηε
δηαρείξηζε -ρξήζε ηνπο κέζσ ησλ πθηζηακέλσλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ εληνπηζηεί
νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο απφ ηα νπνία ηα θπξηφηεξα ζπλνςίδνληαη ζηα
αθφινπζα ζεκεία:
Ρα έγγξαθα ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φζν θαη
ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε
δνκή, ηελ ειεθηξνληθή απνηχπσζε θαη επεμεξγαζία, ηελ απεηθφληζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηεξνχληαη πξνηππνπνίεζεο.
Ζ γεληθφηεξε εηθφλα ησλ εγγξάθσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δελ είλαη πάληα
νπηηθά απνδεθηή εμαηηίαο ησλ ζπρλψλ ρεηξφγξαθσλ ζεκεηψζεσλ πνπ θέξνπλ σο
απνηέιεζκα ησλ δηνξζψζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ην ζηάδην
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζεψξεζεο ηνπο.
Ξνιιέο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (εληαίεο θαη κε εληαίεο) δελ είλαη
επηθαηξνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα
ηερλνινγηθά δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο, κε ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ηεο Δ.Δ. (πξάζηλα θξηηήξηα, νηθνινγηθά πξντφληα, θ.ι.π.) θαη κε ηηο
αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ (ΔΙΝΡ, EN,
ISO θ.ι.π).
Γηα ηα ίδηα είδε (νκνεηδή αγαζά) ηα νπνία θαινχληαη λα θαιχςνπλ ίδηεο ή
παξφκνηεο αλάγθεο, νη θνξείο ζπληάζζνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη φξνπο.
Ξαξφηη νξηζκέλεο γεληθέο δηαδηθαζίεο (δεηγκαηνιεςία, καθξνζθνπηθφο έιεγρνο,
ππνβνιή δεηγκάησλ θ.α.) γηα ίδηα ή παξφκνηα είδε, είλαη θνηλέο, ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηνπο θνξείο ζηηο ηερληθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο, κε
απνηέιεζκα ηελ χπαξμε άληζσλ θαλφλσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη θαη’
επέθηαζε ηελ θαηάιεμε ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.
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Ξνιιέο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θνξέσλ αλαθέξνληαη ζε κεγάιν
αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηνηήησλ θαη επνπζησδψλ απαηηήζεσλ, κε απνηέιεζκα
λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ απαίηεζε ηνπ Ξ.Γ.118/07 γηα «ειάρηζηα αλαγθαία
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη» ελψ επηπιένλ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο πξνδηαγξάθνληαη θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία ππάξρεη αδπλακία
ειέγρνπ θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπο.
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πιελ ησλ πθηζηάκελσλ εληαίσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ) δελ δηαηεξνχληαη, νχηε θαηαρσξνχληαη ζε έλα θεληξηθφ αξρείν ή
βάζε δεδνκέλσλ αιιά είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζηηο δηάθνξεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γελ.
Γ/λζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα απνδπλακψλεηαη ε δπλαηφηεηα
θεληξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπο.
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θνξέσλ δελ είλαη πάληα δηαζέζηκεο ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, νχηε παξαθνινπζνχληαη κε θάπνην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν νη
αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ησλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ (πξνζζήθεο/δηαγξαθέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο
πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, ζεψξεζεο, δηεπθξηλίζεσλ θαη
ηεο άζθεζεο ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ).
Ζ δηαθίλεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλάκεζα ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο
θαη ηνπο θνξείο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη κέζσ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ θαη
πξσηνθφιισλ πιελ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ.
Απφ ην 2012 εθαξκφδεηαη ζηε ΓΓΔ ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε φισλ ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο
πεξεζίαο κε ηε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην
βέιηηζην δπλαηφ έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη κε εμαζθάιηζε ηεο
επξχηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλ θαη είλαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία σζηφζν εηζάγεη
ζεκαληηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ, θπξίσο ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξνκεζεπηέο παξεκβαίλνπλ κε εξσηήκαηα ή/θαη ελζηάζεηοπξνζθπγέο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Πηελ πεξίπησζε ησλ εληαίσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κία
θνξά ην έηνο θαη θάζε θνξά πνπ επηθαηξνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα ηελ
επηηάρπλζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ.
Γελ ππάξρεη εληαίν θαη επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν πξνηχπσλ, νδεγηψλ θαη
θαλνληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε άκεζε επαιήζεπζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξέσλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
επξσπατθψλ πξνηχπσλ, ηεο εζληθήο θαη ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.
Πεκεηψλεηαη φηη κε βάζε ην Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/Α/18-6-2007) πεξί πξνκεζεηψλ
θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαζψο θαη ην Λ. 3918/2011 (ΦΔΘ 31/Α/2-3-2011) πεξί δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην
ζχζηεκα πγείαο, νη πξνκήζεηεο ησλ δηαθφξσλ ηαηξηθψλ εηδψλ (κεραλεκάησλ,
αλαισζίκσλ, θηι) ππάγνληαη ζην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
νπφηε θαη δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πξνο κειέηε είδε ηνπ παξφληνο έξγνπ.

3. ΑπνδΩθηεο-σθεινχκελνη θαη αλακελφκελα νθΩιε ηνπ Ωξγνπ
Ζ πινπνΫεζε ηνπ παξφληνο Ωξγνπ ζπλεπΨγεηαη πνιιαπιΨ νθΩιε γηα ηνπο
απνδΩθηεο ηνπ πνπ πξνΩξρνληαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβΨιινλ
(ΡερληθΪ Γηεχζπλζε θαη ινηπΩο νξγαληθΩο κνλΨδεο ηεο Γελ. Γ/λζεο
Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ ηεο Γ.Γ.ΔκπνξΫνπ) φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ
πεξηβΨιινλ
δειαδΪ
ηνπο
θνξεΫο
ηνπ
ΓεκνζΫνπ
θαη
ηηο
επηρεηξΪζεηο/πξνκεζεπηΩο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ
ΓεκνζΫνπ. Ρα θπξηφηεξα αλακελφκελα νθΩιε απφ ην παξφλ Ωξγν κε Ψκεζε Ϊ
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Ωκκεζε επΫδξαζε ζηηο ζπγθεθξηκΩλεο νκΨδεο – απνδΩθηεο ηνπ Ωξγνπ εΫλαη ηα
εμΪο:
Α. ΡΔΣΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ
ΘΟΑΡΗΘΥΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΠ Γ.Γ.ΔΚΞΝΟΗΝ
Κε ηε ρξήζε Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ κεηψλνληαη δξαζηηθά ή
εθκεδελίδνληαη νη πεξηπηψζεηο απνζηνιήο πξνβιεκαηηθψλ ή πεξηνξηζηηθψλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηνπο θνξείο πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη
ελδειερψο θαη λα ηξνπνπνηνχληαη απφ ηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε
Απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή ηερληθή αληαπφθξηζε – ππνζηήξημε ζηηο αλάγθεο
ησλ θνξέσλ
Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ
Γξαζηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζεψξεζεο ησλ εληαίσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
ηνζέηεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ησλ ηζρπφλησλ
πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θαη ησλ πξάζηλσλ/νηθνινγηθψλ θξηηεξίσλ
θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.
Κείσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη σο πξνο ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε επαθφινπζν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε πφξσλ
Κείσζε ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ κε
ηελ θαζηέξσζε απινπζηεπκέλεο θαη ηαρχηεξεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο θαη ησλ άιισλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ
Γξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ έλζηαζεο ή άζθεζεο έλδηθσλ
κέζσλ θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δηαγσληζκψλ
Ππκβνιή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ
Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) θαζψο αλακέλεηαη νη Δληαίεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο
ηνπ ΚΔΡΞ λα πξνβάιινληαη θαη λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.
Β. ΦΝΟΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΝ
Βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζφηη ε
ρξήζε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηε ζχληαμε
αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη
(π.ρ. ππεξβνιηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο, πεξηνξηζκνί, αλαθνξέο ηερλνινγηψλ
θηι.)
Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θνξέσλ κε ηελ Ρερληθή
Γηεχζπλζε θαη γεληθφηεξα κε ηηο πεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ
Ξξνκεζεηψλ
Κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο-απάληεζεο ησλ αηηεκάησλ πξνκεζεηψλ
ησλ θνξέσλ
Κείσζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεη ν
θνξέαο
Δμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ
θαζψο απηά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα
πξφηππα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο
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Γ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ-ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ
Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψο πξνο ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επξχηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ
ππνςήθησλ ζηνπο δηαγσληζκνχο
Απαινηθή ηερληθψλ εκπνδίσλ πνπ ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.

4. Κεζνδνινγηθφ πιαΫζην πινπνΫεζεο ηνπ Ωξγνπ
Ζ κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη λα αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα αθφινπζα :
ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ
ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ κε ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ θαη ζηε
δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο θάζεσλ κεηαμχ ηνπο
ζηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
(έξεπλα αγνξάο) ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θαηεγνξίαο εηδψλ θαη ηελ
απαίηεζε γηα νινθιεξσκέλε ηερληθή ηεθκεξίσζε θάζε δεηνχκελνπ είδνπο
φπσο ππάξρεη ζηελ αγνξά
ζηε κεζνδνινγία αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηεο έξεπλαο γηα
ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηεο
ΓΓΔ.
ζηε κεζνδνινγία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ
ζηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε θάζε άιιεο δξάζεο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα
ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ
ζηα ηπρφλ εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε

4.1 ΒαζηθΨ βΪκαηα – δξΨζεηο
Ρα βαζηθά βήκαηα-δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ηα εμήο:
1. Ππγθέληξσζε θαη νξγάλσζε φινπ ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο κειέηε θαη
επεμεξγαζία πιηθνχ (λνκνζεζία, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαγσληζκψλ,
πξφηππα, θηι)
2. Απνηχπσζε θαη κνληεινπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ
ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Ρερληθήο Γ/λζεο κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνχ θαη αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη ελ ζπλερεία αλάιπζε γηα θάζε
δηαδηθαζία, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζεκείσλ πνπ
ρξήδνπλ αλαζρεδηαζκνχ (θαηάξγεζεο, βειηίσζεο, απινπνίεζεο).
3. Αλαζρεδηαζκφο θαη απινχζηεπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηελ
αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο
Ρερληθήο Γ/λζεο θαη γεληθφηεξα ηηο αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Θξαηηθψλ
Ξξνκεζεηψλ θαη ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθά ζελάξηα εθηέιεζεο
ηνπο θαη απνηχπσζε – κνληεινπνίεζε ησλ λέσλ απινπζηεπκέλσλ
δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ φπσο κε ηελ απνηχπσζε ηεο
πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο.
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4. Ρππνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (εληαίσλ θαη κε εληαίσλ)
πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.
5. Ρππνπνίεζε θαη ελνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, νδεγηψλ θαη φξσλ, φπσο π.ρ. ηεο
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο ζε θνηλά απνδεθηέο
δηαδηθαζίεο πξνο ρξήζε απφ φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο δεκφζηνπο
δηαγσληζκνχο. Πηελ ηππνπνίεζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχληαμε
ππνδεηγκάησλ πηλάθσλ θξηηεξίσλ πξνο ρξήζε απφ ηνπο θνξείο.
6. Νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο έξεπλαο αγνξάο γηα ηα είδε πνπ απαηηείηαη θαη
πνπ δεηνχληαη λα πεξηγξαθνχλ κε εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ νπνία
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ
θφζηνπο θάζε πξνδηαγξαθφκελνπ είδνπο. Πηελ έξεπλα γηα ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ
ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη
ηα
είδε
Θισζηνυθαληνπξγίαο, Έλδπζεο θαη πφδεζεο θαζψο θαη ηα Ρξφθηκα ιφγσ
ηεο θχζεο ηνπο.
7.

Δθπφλεζε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ φισλ
ησλ θαηεγνξηψλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηερληθήο ηεθκεξίσζεο ηεο έξεπλαο
αγνξάο. Έρνπλ πξνεγεζεί ε αληηζηνίρεζε κε ην-α θαηάιιειν-α CPV, θαη ε
ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε αλαθνξά φισλ ησλ πξνηχπσλ
(standards) πνπ απαηηνχληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε είδνο/θαηεγνξία
πξνο επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο εληαίαο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο

8. Νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ
εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα κε ζηαδηαθή επηινγή
ησλ πξνο δηαβνχιεπζε εηδψλ-εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ δεκφζηα
δηαβνχιεπζε ζα απεπζχλεηαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη
ζπγθεθξηκέλα πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (ζα ππάξμεη θαη πξφζθιεζε
ζπκκεηνρήο), πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο-θνηλφ, πξνο ζεζκηθά φξγαλα ηνπ
θξάηνπο, επηζηεκνληθνχο θαη θιαδηθνχο θνξείο, εξγαζηήξηα δνθηκψλ θαη
ηερλνινγηθά θέληξα.
9. Ππγθέληξσζε θαη κειέηε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί
ησλ ζρεδίσλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηε
δηφξζσζε ηνπο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.
10. Γηακφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ ηειηθή
ηνπο έθδνζε θαη ζηε κνξθή (π.ρ .xls, .pdf, .doc) πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο
ζην ΔΠΖΓΖΠ (πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ).
11. Γεκηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ ησλ επξσπατθψλ/εζληθψλ
πξνηχπσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ή είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα είδε ή
ηηο θαηεγνξίεο εηδψλ ηνπ Δ.Ξ.Ξ. Ρα πξφηππα απηά δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζε
αξηζκφ ηα 170 θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή γεληθψο απαηηήζεθαλ ζηηο εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ησλ εηδψλ/θαηεγνξηψλ ηνπ παξφληνο έξγνπ. Πην Ξαξάξηεκα ΗΗ αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά νξηζκέλα πξφηππα (standards) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή
αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ρν ςεθηαθφ αξρείν ζα πεξηέρεη ηα
πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα
γηα ιφγνπο ηεθκεξίσζεο θαη επηζηεκνληθήο πιεξφηεηαο θξίλνληαη απαξαίηεηα
ψζηε λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Ρερληθήο Γ/λζεο ηεο Γ.Γ.Δ.
12. Δθπφλεζε θαηάιιεινπ ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο πξάμεο (ΞΓ, ΘΑ, Α,
εγθχθιηνο, απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ, θιπ), ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε
ρξήζε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε
εθαξκνγή ησλ λέσλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ.
13. Γηνξγάλσζε εκεξίδαο παξνπζίαζεο ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ
ΚΔΡΞ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Γ.Γ.Δ. θαη εθηέιεζε επηιεγκέλσλ δξάζεσλ
δεκνζηφηεηαο (αλαξηήζεηο ζην Γηαδίθηπν) γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ
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ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΚΔΡΞ απφ
ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.

4.2 Έξεπλα, ζπιινγΪ θαη ηεθκεξΫσζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ
Ζ έξεπλα, ζπιινγή θαη ηεθκεξίσζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ ηνπ
παξφληνο έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλεχξεζε, ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε,
επεμεξγαζία-αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ εηδψλ φπσο ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαηά ηνλ
παξφληα ρξφλν.
Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε δεηνχκελε έξεπλα εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα θαη ην ζέκα ηεο πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:
- Ξνηα είλαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο πνπ
απαληψληαη πάληα ζηελ αγνξά αλά είδνο;
- Ξνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ππάξρνπλ πάληα ζηελ αγνξά αλά είδνο ή
ππάξρνπλ ζηελ αγνξά κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία-ηηκέο ηνπο;
- Ξνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλά είδνο αλαθέξνληαη ζε παηέληεο, εκπνξηθά
ζήκαηα, ηχπνπο νξηζκέλεο πξνέιεπζεο ή παξαγσγήο ή γεληθψο αλαθέξνληαη σο
απνθιεηζηηθφηεηεο ηνπ θαηαζθεπαζηή;
- Ξφζνη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ππάξρνπλ αλά είδνο αλαιφγσο ηεο έθηαζεο ησλ
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ-ηηκψλ απηψλ;
- Ξνηεο νη απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ νξνινγία, ηηο δνθηκέο, κεζφδνπο δνθηκψλ ηε
ζπζθεπαζία θαη ηε ζήκαλζε πνπ πξέπεη λα θέξεη θάζε είδνο;
- Ξνηα είλαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο, πνηφηεηαο ή απφδνζεο θαη νη αληίζηνηρεο
πηζηνπνηήζεηο πνπ ηζρχνπλ αλά είδνο θαη ζε πνηεο εθδφζεηο;
- Ξνηεο είλαη νη ηηκέο δηάζεζεο (θφζηνο) θάζε είδνπο (βάζεη επίζεκσλ
ηηκνθαηαιφγσλ ή άιισλ αληηθεηκεληθά αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ) ζηελ αγνξά ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πξνζθεξφκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;
- Ξνηα είλαη ηα ηπρφλ αλαιψζηκα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε
είδνπο;
- Ξνηα είλαη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ηπρφλ αλαισζίκσλ θαη πνην είλαη ην
θφζηνο αγνξάο θαη ρξήζεο ηνπο;
- Ξφζα θαη πνηα είλαη ηα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ή αληίζηνηρνη νξγαληζκνί πνπ
ρνξεγνχλ ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο σο πξνο ηα πξφηππα αζθάιεηαο,
πνηφηεηαο ή απφδνζεο;
- Ξνην είλαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ γηα ηελ
πηζηνπνίεζε βάζεη πξνηχπσλ αζθάιεηαο, πνηφηεηαο ή απφδνζεο;
- Ξνην είλαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο γηα φζα απφ ηα είδε
πθίζηαηαη ζέκα ζπληήξεζεο;
Ν ζθνπφο ηεο δεηνχκελεο έξεπλαο είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ ηα
πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ (βι. είδε ζην Ξαξάξηεκα Η) ζχκθσλα
κε φιεο ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο εμειίμεηο θαη φπσο απηά ηα είδε
θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαηά ηνλ παξφληα ρξφλν. Ρα ζηνηρεία απηά, ελ ζπλέρεηα,
θαηφπηλ κειέηεο θαη ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζνξηζηνχλ
ηα ειάρηζηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη αλά είδνο
πξνθεηκέλνπ θάζε είδνο λα πξνζδηνξηζηεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη κε εμαζθάιηζε ηεο
επξχηεηαο ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ην είδνο απηφ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ
πξέπεη λα απαληεζνχλ θπξίσο ηα εμήο εξσηήκαηα:
- Ξνηα είλαη ηα ειάρηζηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε είδνπο;
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-

Ξνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλά είδνο, είηε απφ ηε θχζε ηνπο είηε ιφγσ ησλ
ηηκψλ πνπ θέξνπλ, έρνπλ πεξηνξηζηηθφ ραξαθηήξα (δει. παξαπέκπνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή ή κνληέιν);
Ξνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλά είδνο κπνξνχλ λα έρνπλ πξναηξεηηθφ/επηζπκεηφ
ραξαθηήξα ρσξίο ηαπηφρξνλα λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ;
Ξνηνη ηερληθνί φξνη αλά είδνο ζεσξνχληαη απαξάβαηνη θαη πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα πιεξνχληαη;

Ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πνπ ζα γίλεη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν πξέπεη λα έρεη
σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ πεγψλ γηα ηελ αλεχξεζε θαη
ιήςε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Ν ζρεδηαζκφο πξνζδηνξίδεη θαη ηηο θαηάιιειεο
δηαδηθαζίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν έξεπλαο: πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ
ελδηαθέξνπλ, πνπ ζα βξεζνχλ, πσο ζα ζπιιερζνχλ θαη ηη εηδψλ αλαιχζεηο ηνπο ζα
επαθνινπζήζνπλ. Πηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη, πξψηα απφ φια, νη
δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ κε ίδηα θαη ζπλαθή είδε πνπ ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα
δνζνχλ ζηνλ αλάδνρν.
Νη ππνςήθηνη ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν
δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο ζα εζηηάζνπλ
έηζη ψζηε ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο λα νδεγήζεη
ζηελ αμηφπηζηε θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
δεηνχκελσλ εηδψλ.
Νη ππνςήθηνη πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο ην
πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ θαιχπηεη φια ηα
ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ.
5. ΣξνλνδηΨγξακκα θαη θΨζεηο ηνπ Ωξγνπ
Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12)
κΪλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη ππνρξεσηηθφο γηα
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Νη θάζεηο ηνπ έξγνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα
είλαη νη αθφινπζεο:
ΦΑΠΖ Α: Ππγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ αλαθνξάο ηνπ έξγνπ, απνηχπσζε,
αλαζρεδηαζκφο , κνληεινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηελ
αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο
ΦΑΠΖ Β: Ρππνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απινχζηεπζε
φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ΦΑΠΖ Γ: Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ηνπ θφζηνπο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ θαη δεκηνπξγία αξρηθνχ ζρεδίνπ εληαίσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα δείγκαηα πνπ ζα ζπιιερηνχλ
απφ ηελ αγνξά γηα επηιεγκέλα είδε.
ΦΑΠΖ Γ: Γηελέξγεηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ εληαίσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο
δηαβνχιεπζεο θαη δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο έθδνζεο ησλ εληαίσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε είδνο.
ΦΑΠΖ Δ: Νξγάλσζε θαη παξάδνζε ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ (κέρξη θαη 170)
πξνηχπσλ-θαλνληζκψλ, εθπφλεζε ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο πξάμεο θαη δηνξγάλσζε
εκεξίδαο παξνπζίαζεο ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Νη θάζεηο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ψζηε λα εθηειεζηνχλ ζε
παξάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ην
έγθαηξν ηεο παξάδνζεο, ε πιεξφηεηα θαη ε αλακελφκελε πνηφηεηα φισλ ησλ
παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.
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Πεκεηψλεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ην έξγν θαη δελ
ζπληζηά μερσξηζηή θάζε.
Νη δε θάζεηο ηνπ έξγνπ κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα απηψλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.
ΦΑΠΔΗΠ
/ΚΖΛΔΠ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΦΑΠΖ Α

ΦΑΠΖ Β
ΦΑΠΖ Γ
ΦΑΠΖ Γ
ΦΑΠΖ Δ
ρήκα 2: Υξνλνδηάγξακκα θαη θάζεηο ηνπ έξγνπ
Νη ρξφλνη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ έξγνπ είλαη ελδεηθηηθνί θαη νη
ππνςήθηνη ζηελ πξφηαζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (GANTT).

6. ΞαξαδνηΩα-εξγαζΫεο ηνπ Ωξγνπ
Όια ηα παξαδνηέα ελλννχληαη
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1.

ζε

ειεθηξνληθή

ΦΑΠΔΗΠ
/ΚΖΛΔΠ

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΔΟΓΑΠΗΔΠ

Ξ1

1 νο -12νο

Κεληαίεο Αλαθνξέο Ξξνφδνπ Έξγνπ

Ξ3

ΦΑΠΖ
/1νο

Α

Ξ4

Ξ5

Ξ6

ΦΑΠΖ
/1-2νο

ΦΑΠΖ

Β

Γ

έληππε

κνξθή

θαη

ΣΟΝΛΝΠ
ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
(ΚΖΛΑΠ)

A/A

Ξ2

θαη

Ιίζηα κε ην Ππγθεληξσκέλν
Ζιεθηξνληθή Κνξθή

ιηθφ

Κεληαίσο
ζε

Έληππε

θαη

1νο

Ξαξαδνηέν κε ηηο θηζηακέλεο θαη ηηο Απινπζηεπκέλεο
Γηαδηθαζίεο – Νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο
αγνξάο

1νο

Ξαξαδνηέν κε ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο Γνκήο ησλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ
κε
Ππλεκκέλα
Πρεηηθά
πνδείγκαηα πξνο Σξήζε

2νο

Ξαξαδνηέν κε ηελ πξνηππνπνίεζε – Δλνπνίεζε απινχζηεπζε ησλ Γηαδηθαζηψλ θαη Όξσλ ησλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ κε Ππλεκκέλα Πρεηηθά πνδείγκαηα πξνο
Σξήζε

2νο

Απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ εηδψλ (ΔΛΑ ΡΔΣΝΠ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ) –

3νο – 9νο
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/3νο – 9νο
Ξ7

Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα ηα επηιεγκέλα
δείγκαηα ησλ εηδψλ
Πρέδηα Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΛΑ ΠΣΔΓΗΝ
ΡΔΣΝΠ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ). Πην θάζε ζρέδην
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά ζε ιίζηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνηχπσλ (standards) πνπ αλαθέξνληαη ή απαηηνχληαη γηα
ηα αληίζηνηρα είδε ηεο θαηεγνξίαο.

3νο – 9νο

Ξ8

Πρέδην Νξγάλσζεο θαη Γηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο ησλ Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

3νο

Ξ9

Ξαξαδνηέν κε Ππγθεληξσκέλεο ηηο Ξαξαηεξήζεηο απφ ηε
Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε
θαη
κε
ηηο
αληίζηνηρεο
ηξνπνπνηήζεηο-ζπκπιεξψζεηο (εθφζνλ απαηηνχληαη) επί
ησλ Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

10νο– 11νο

Ρειηθά Ρεχρε ησλ Δληαίσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ζε
θαηάιιειε
ειεθηξνληθή
κνξθή,
πξνθεηκέλνπ
λα
ελζσκαησζεί ζηελ αληίζηνηρε ππνδνκή (βάζε δεδνκέλσλ)
ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ
Ξξνκεζεηψλ (ΔΠΖΓΖΠ)
(ΔΛΑ ΡΔΙΗΘΝ ΡΔΣΝΠ ΑΛΑ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ)
Τεθηαθφ Αξρείν Ξξνηχπσλ (έσο θαη 170 ΞΟΝΡΞΑ)

11νο– 12νο

Ξ10

ΦΑΠΖ
/10νο–
12νο

Γ

Ξ11
Ξ12
Ξ13

ΦΑΠΖ
/11νο–
12νο

Δ

Πρέδην Θαλνληζηηθήο
εξγαζίαο

Ξξάμεο

–

Ζκεξίδα
Ξαξνπζίαζεο-Ξξνβνιήο
Ξξνδηαγξαθψλ

Ρππνπνηεκέλεο
Δληαίσλ

ξνέο

Ρερληθψλ

11νο
12νο
12νο

Πίλαθαο 1: Παξαδνηέα ηνπ έξγνπ
Πρεηηθά κε ηα αλσηέξσ παξαδνηέα θαη εξγαζίεο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
Ζ πξνηππνπνίεζε ηεο δνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ (παξαδνηέα Ξ4 θαη Ξ5) ζα γίλεη
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή Γ/λζε θαη φπνην άιιν αξκφδην φξγαλν απαηηεζεί.
Ρν ςεθηαθφ αξρείν ησλ πξνηχπσλ (Ξ11) ζα πεξηέρεη κέρξη θαη 170 πξφηππα
ζπλνιηθά θαη ζα παξαδνζεί ζηελ Ρερληθή Γ/λζε ηεο Γ.Γ.Δ, ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ. Ρα πξφηππα απηά ζα πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξαδνηέν Ξ7 γηα θάζε θαηεγνξία θαη είδνο
Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζηαδηαθή παξάδνζε ησλ Ξ6 θαη Ξ7 παξαδνηέσλ
(θάζε Γ) ψζηε λα δηέξρνληαη απφ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνλ ίδην ζηαδηαθφ
ξπζκφ κε ηνλ νπνίν θαη ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα παξαδίδνληαη.
Πηελ έξεπλα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα είδε Θισζηνυθαληνπξγίαο, Έλδπζεο θαη πφδεζεο
θαζψο θαη ηα Ρξφθηκα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο. Γηα νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ είδε
ζα απαηηεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ
απφ ηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
ηδηφηεηεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα εθαξκνζηεί ζε είδε γηα ηα νπνία ιφγσ ηεο
θχζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, ππάξρεη απαίηεζε λα πξνζδηνξηζηνχλ κε
αθξίβεηα νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο θαη γηα ηα νπνία
δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα απφ άιιεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Ρν θφζηνο
ησλ δεηγκάησλ θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
Αλαθνξηθά κε ηα πξφηππα (standards), ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί
απφ ηνπο επίζεκνπο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο θαη λα ρνξεγήζεη ζηελ Ρερληθή Γ/λζε
φια ηα πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ εξγαζίαο θαη αλαθνξάο θαηά ηε
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ζχληαμε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα επηιεγκέλα είδε κέρξη ηνπ
αξηζκνχ ησλ 170 πξνηχπσλ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ή
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εληαίεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ
ππεξβαίλεη ηα 170 πξφηππα ηφηε ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα:
ζηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα (EN) γηα ηα είδε πνπ ππφθεηληαη ζηηο
Νδεγίεο Λέαο Ξξνζέγγηζεο
ζε επξσπατθά ή δηεζλή αλαγλσξηζκέλα πξφηππα (π.ρ. ISO, BS, ASTM) πνπ
αθνξνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θπθινθνξία ησλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά
ζε επξσπατθά ή δηεζλή αλαγλσξηζκέλα πξφηππα (π.ρ. ISO, BS, ASTM) πνπ
αλαθέξνληαη ζε κεζφδνπο ή νδεγίεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε πιεζψξα εηδψλ
φπσο γηα παξάδεηγκα κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο, καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ,
πνηνηηθήο απνδνρήο, ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ζπλαξηήζεη ησλ ειαηησκάησλ θ.ι.π.
ζε πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζε κεζφδνπο εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ εηδψλ
ηνπ έξγνπ
Ζ Ρερληθή Γ/λζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ κέγηζηνπ
αξηζκνχ πξνηχπσλ (170) λα επηιέμεη ηα πξφηππα πνπ θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηα είδε
ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Δπίζεο, ζηα παξαδνηέα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαιπηηθή αλαθνξά φισλ ησλ
πεγψλ πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ κεζφδσλ αλαδήηεζεο θαη ιήςεσλ
πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Ρερληθή Γ/λζε λα κπνξεί
λα γίλεηαη ε κειινληηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Νη ππνςήθηνη ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ
αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή φισλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ παξφληνο έξγνπ
ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα.

7. ΠρΪκα δηνΫθεζεο θαη νξγΨλσζεο ηνπ Ωξγνπ
Ρν παξφλ έξγν είλαη έλα ζχλζεην κειεηεηηθφ έξγν πνπ απαηηεί δηεπηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ.
Ρν πξνηεηλφκελν ζρήκα δηνίθεζεο έξγνπ εκπιέθεη ηηο αθφινπζεο ζπληζηψζεο –
ζπιινγηθά φξγαλα δξάζεο:
1. ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο Έξγνπ (ΝΓΔ): Απαξηίδεηαη απφ ηα αξκφδηα αλψηεξα ζηειέρε
δηνίθεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Αλαδφρνπ θαη θνξέα) πνπ ζα ιακβάλνπλ κέξνο
ζηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
παξφληνο έξγνπ.
2. ΝκΨδα-εο Κειεηψλ (Αλαδφρνπ): Απαξηίδεηαη-νληαη απφ ηα ζηειέρε ηνπ
Αλαδφρνπ κε απνδεδεηγκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζην γλσζηηθφ πεδίν θάζε
θαηεγνξίαο εηδψλ (π.ρ. θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, πιεξνθνξηθή,
κεραλνινγηθά, κεηαθνξηθά κέζα, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, θηι), ηα νπνία
ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζα εθηειέζνπλ ηελ έξεπλα
αγνξάο-ηεθκεξίσζεο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φιεο ηηο κειέηεο κέρξη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε πξφηαζεο γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο
Νκάδεο Κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηφηε απηέο ζα
ιεηηνπξγνχλ ζε παξάιιειε βάζε κε ζηφρν ηελ θνηλή ρξνληθά απνπεξάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.
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3. ΝκΨδα Έξγνπ (ΦνξΩα): Απαξηίδεηαη απφ έκπεηξα ζηειέρε ηνπ θνξέα
(ΓΓΔ/Ρερληθή Γ/λζε) ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ άιισλ
δεκφζησλ θνξέσλ ή επηζηεκνληθψλ θνξέσλ εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκε ε ζπλδξνκή
ηνπο. Ζ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο Νκάδαο έξγνπ ζα είλαη ζε πννκάδεο
αληίζηνηρεο ησλ αληηθεηκέλσλ δξάζεο ησλ Νκάδσλ Κειέηεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
ζα θαηαξηίζνπλ ηα ζρέδηα ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
4. ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Ωξγνπ: Ξξφθεηηαη γηα ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ζα παξαιάβεη
ην έξγν.
Δηδηθά γηα ηελ Νκάδα Κειεηψλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Λα αλαθέξεηαη ζηελ Νκάδα δηνίθεζεο έξγνπ γηα ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ απαηηνχλ εληαίν ζπληνληζκφ φπσο π.ρ ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε
Λα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο-ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ
ην αληηθείκελν ηεο
Λα απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ζηειέρε κε απνδεδεηγκέλεο εηδηθέο
γλψζεηο θαη εκπεηξία ζην εθάζηνηε αληηθείκελν (θαηεγνξία πξντφλησλ ή είδνο)
Πε θάζε πεξίπησζε ε ζχλζεζε ηεο Νκάδαο Κειεηψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ
λα θαιχπηεη νινθιεξσκέλα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο.
Ρα κέιε θάζε Νκάδαο Κειεηψλ αιιάδνπλ κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Ζ δε πεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε
κειψλ ηεο Νκάδαο Κειεηψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα αληαπνθξηζνχλ ζην
ξφιν ηνπο.
Ν παξαθάησ πίλαθαο θαηαλνκήο εξγαζηψλ – ξφισλ ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη
ελδεηθηηθφο θαη φρη δεζκεπηηθφο ή εμαληιεηηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ηνπο ξφινπο πνπ
απνηππψλεη.
ΝΚΑΓΑ
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΔΟΓΝ

ΔΟΓΑΠΗΔΠ /
ΟΝΙΝΗ

ΝΚΑΓΑΔΠ
ΚΔΙΔΡΥΛ

Γηνίθεζε-Ππληνληζκφο
Έξγνπ

Σ

Ππγθέληξσζε
Νξγάλσζε ηνπ
ιηθνχ

Σ

Σ

Σ

Σ

θαη
Πρεηηθνχ

Γηαγξάκκαηα πθηζηάκελσλ
θαη λέσλ απινπζηεπκέλσλ
δηαδηθαζηψλ ηεο Ρερληθήο
Γ/λζεο
Ξξνηππνπνίεζε
Ρ.Ξ.

Γνκήο

Σ

Ξξνηππνπνίεζε-Δλνπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ-φξσλ

Σ

Γεκηνπξγία ησλ Πρεδίσλ
Δληαίσλ Ρ.Ξ.

Σ

Νξγάλσζε ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο
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Σ

ΝΚΑΓΑ
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΔΟΓΝ

ΔΟΓΑΠΗΔΠ /
ΟΝΙΝΗ
Γηελέξγεηα
Γηαβνχιεπζεο

ΝΚΑΓΑΔΠ
ΚΔΙΔΡΥΛ

Γεκφζηαο

Σ

Ππγθέληξσζε θαη Δμέηαζε
ησλ Ξαξαηεξήζεσλ απφ
ηε Γηαβνχιεπζε

Σ

Σ

Γηακφξθσζε ησλ Ρειηθψλ
Πρεδίσλ Δληαίσλ Ρ.Ξ.

Σ

Σ

Τεθηαθφ
Ξξνηχπσλ
Πρέδην
Ξξάμεο

Αξρείν
Θαλνληζηηθήο

Σ
Σ

Γηνξγάλσζε
Ζκεξίδαο
Ξαξνπζίαζεο ηνπ ΚΔΡΞ

Σ

Ππλεξγαζία κε αλάδνρν
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ γηα ηελ
πξνβνιή θαη δηαρείξηζε
ησλ Δληαίσλ Ρ.Ξ

Σ

Πίλαθαο 2: Δλδεηθηηθή θαηαλνκή εξγαζηώλ-ξόισλ
Ρν πξνηεηλφκελν απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζρήκα δηνίθεζεο έξγνπ πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ.
Λα αλαθεξζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κειεηψλ (κία ή πεξηζζφηεξεο) πνπ ζα
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη ε θαηαλνκή αλζξσπνρξφλνπ απαζρφιεζεο
(ζε αλζξσπνκήλεο) αλά νκάδα κειεηψλ θαη αλά παξαδνηέν κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο
απαηηήζεηο θαη εξγαζίεο. Πε θάζε πεξίπησζε ηα ζηειέρε θάζε Νκάδαο Κειεηψλ
πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο θαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο.
Νη ππνςήθηνη λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ην νξγαλσηηθφ ζρήκα
ηεο δηνίθεζεο έξγνπ, ηα ζηειέρε ηεο ΝΓΔ, ηα ζηειέρε θάζε νκάδαο κειεηψλ θαη ηελ
θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο κε αλαθνξά
αλζξσπνρξφλνπ απαζρφιεζεο αλά παξαδνηέν/εξγαζία. Γηα ηελ αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, νη ππνςήθηνη λα ππνβάιινπλ ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα 3.
ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΑΛΘΟΥΞΝΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ
ΞαξαδνηΩα
ΝκΨδα-εο
Δκπιεθφκελα
-εξγαζΫεο
Κειεηψλ
ζηειΩρε
(νλνκαηεπψλπκν)

Αλζξσπνρξφλνο
Απαζρφιεζεο
(αλζξσπνκΪλεο)

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή αλζξσπνρξόλνπ αλά παξαδνηέν-εξγαζία
8. ΓνκΪ θαη πεξηερφκελν ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αθνινπζεί
ηελ παξαθάησ δνκή θαη πεξηερφκελν:
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1. Κεζνδνινγηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
2. Ξαξαδνηέα-εξγαζίεο ηνπ έξγνπ
3. Σξνλνδηάγξακκα-θάζεηο
4. Πρήκα δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
5. Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζε
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ιφγνπο ηεθκεξίσζεο ηεο πξφηαζεο

9. ΙνηπνΫ φξνη θαη ππνρξεψζεηο
Όια ηα παξαδνηέα, ηα απνηειέζκαηα, νη κειέηεο, θαη φπνηα άιια έγγξαθα ή ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ην παξφλ έξγν, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα
Ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (Ρερληθή Γ/λζε ηεο ΓΓΔ), πνπ κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη
λα ηα αμηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Δηδηθά νη εληαίεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην παξφλ έξγν απνηεινχλ απνθιεηζηηθή
ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (Ρερληθή Γ/λζε ηεο ΓΓΔ), πνπ κπνξεί λα
ηηο δηαρεηξίδεηαη, λα ηηο ηξνπνπνηεί θαη λα ηηο επηθαηξνπνηεί ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ
θαη γεληθψο λα ηηο αμηνπνηεί ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
λα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΓΔ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο
πνπ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ ή ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο
ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα ζπλεξγάδεηαη
κε ηα αξκφδηα ζηειέρε θαη φξγαλα ηεο πεξεζίαο γηα φπνην ζρεηηθφ ζέκα απαηηεζεί
θαζψο θαη κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ γηα ηελ απξφζθνπηε ελζσκάησζε ησλ
εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.
Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα αγνξάο γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ
ζεκεηψλεηαη φηη απηή ζα δηεμαρζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν κε θαηάιιειν
πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηεξψληαο
ππνρξεσηηθά ηνπο αθφινπζνπο φξνπο-δεζκεχζεηο:
-

Ρα άηνκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε
άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηηο
πεγέο πιεξνθνξηψλ
Ρα άηνκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα πξέπεη λα κελ
απαζρνινχληαη ζε ηπρφλ άιια έξγα εθφζνλ απηά δεκηνπξγνχλ δήηεκα
ζχγθξνπζεο ζπκθέξνληνο.
Ρεξεί δηαθξηηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζηελ επηθνηλσλία κε ηηο πεγέο
πιεξνθνξηψλ
Ρεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο πεξί ερεκχζεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
πνπ ιακβάλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο αγνξάο

Πρεηηθά κε ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ηα
θισζηνυθαληνπξγηθά θαη δεξκάηηλα είδε θαζψο θαη γηα ηα ραξηηθά ν Αλάδνρνο ζα
πξνβεί ζε ηεθκεξησκέλε επηινγή θαηάιιεισλ δεηγκάησλ, ζε θαζνξηζκφ ησλ
θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ εξγαζηεξηαθά θαη ζε δηελέξγεηα - κε
επζχλε ηνπ – ησλ δνθηκψλ ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ή ζε εξγαζηήξηα
αλαγλσξηζκέλεο ηθαλφηεηαο.
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10.ΡερληθΪ αμηνιφγεζε θαη πΫλαθαο θξηηεξΫσλ αμηνιφγεζεο
Όινη νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απφθιηζε
απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
ζπκκεηέρνληα. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100
γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη αηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Ζ
βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ππεξθαιχπηνληαη νη αηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο.
Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε θζίλνπζα ζεηξά ηνπ Α
πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Aj = 0,70 * ( Tj / Tmax ) + 0,30 * ( Kmin / Kj )
Όπνπ:
Tmax

=

Tj

ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο j

=

ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά

Kmin = ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο (ρσξίο Φ.Ξ.Α) ηεο πξνζθνξάο κε ηε
κηθξφηεξε ηηκή
Kj

=

ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο (ρσξίο Φ.Ξ.Α) ηεο πξνζθνξάο j.

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα παξαθάησ
θξηηήξηα. Ξξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ
αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Α.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Α/Α

ΘξηηΪξηα Αμηνιφγεζεο

ΠπληειεζηΩο
Βαξχηεηαο (%)

1

Κεζνδνινγηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ

40%

2

Ξαξαδνηέα-εξγαζίεο ηνπ έξγνπ

20%

3

Σξνλνδηάγξακκα θαη θάζεηο ηνπ έξγνπ

10%

4

Πρήκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ
έξγνπ

30%

ΠΛΝΙΝ

100%

Δπεμήγεζε θξηηεξίσλ - Αλά Νκάδα θαη θξηηήξην αμηνινγνχληαη:
1. Κεζνδνινγηθφ πιαΫζην πινπνΫεζεο ηνπ Ωξγνπ
Ζ ηεθκεξησκέλε αληίιεςε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ φζνλ αθνξά ηνπο
θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη θπξίσο ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο
Ζ ηεθκεξησκέλε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξ. 4 (κεζνδνινγηθφ πιαίζην
πινπνίεζεο) ηεο παξνχζαο.
Ζ κεζνδνινγία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ
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Ζ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ιχζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε
βέιηηζηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςήθηνπ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ

2. ΞαξαδνηΩα-εξγαζΫεο ηνπ Ωξγνπ
Ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ
Ζ ηεθκεξησκέλε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξ. 6 (παξαδνηέα-εξγαζίεο
ηνπ έξγνπ) ηεο παξνχζαο.
3. ΣξνλνδηΨγξακκα θαη θΨζεηο ηνπ Ωξγνπ
Ζ ηεθκεξησκέλε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξ. 5 (ρξνλνδηάγξακκαθάζεηο ηνπ έξγνπ) ηεο παξνχζαο.
Νη ρξφλνη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (GANTT).
Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο-εξγαζίεο
θαη παξαδνηέα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ
4. ΠρΪκα δηνΫθεζεο θαη πινπνΫεζεο ηνπ Ωξγνπ
Ζ ηεθκεξησκέλε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξ. 7 (ζρήκα δηνίθεζεο θαη
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ) ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, ζηειέρσζεο θαη
ζπληνληζκνχ φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ έξγνπ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Ν ζπλνιηθφο πξνζθεξφκελνο
παξαδνηέα-εξγαζίεο ηνπ έξγνπ

αλζξσπνρξφλνο
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απαζρφιεζεο

γηα

ηα

ΞαξΨξηεκα Η. ΔΫδε θαη θαηεγνξΫεο εηδψλ γηα εληαΫεο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο

Α/Α

ΔΗΓΖ

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ

1.

Τεθηαθά
θσηναληηγξαθηθά
(έγρξσκα θαη αζπξφκαπξα)

κεραλήκαηα

2.

Ππζθεπέο Ρειενκνηνηππίαο Fax

3.

Ξνκπνδέθηεο (θνξεηνί, βάζεο, επαλαιήπηεο)

4.

Νρήκαηα ηχπνπ ΒΑΛ

5.

Ιεσθνξεία

6.

Ξεξηπνιηθά νρήκαηα

7.

Κνηνζπθιέηεο δίθπθιεο

8.

Φνξηεγά

9.

Διθπζηήξεο

10.

Διαζηηθά επηζψηξα

11.

Ππζζσξεπηέο νρεκάησλ

12.

Eμππεξεηεηέο (Servers)

13.

Δθηππσηέο δηάθνξνη (laser, inkjet, θηι)

14.

16.

Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο (Routers, Switches,
Firewalls)
Σάξηεο εθηχπσζεο δηαθφξσλ πνηνηήησλ :
κπξίζηνι, ηινπζηξαζηφλ, ζαηηλέ, velvet
Έληππα Κεραλνγξάθεζεο

17.

Γεκνζηνγξαθηθφ ραξηί

18.

Σαξηί
θσηναληηγξαθηθφ
αλαθπθισκέλν)

15.

Ζιεθηξνληθφο
θαη
ηειεπηθνηλσληαθφο
εμνπιηζκφο

ΚεηαθνξηθΨ κΩζα θαη
Δμνπιηζκφο κεηαθνξψλ

(ζπκβαηηθφ,

Δμνπιηζκφο
ΞιεξνθνξηθΪο

Ξξντφληα ΣΨξηνπ

19.
Σάξηεο δαηνγξαθεκέλνο Φνξνινγίαο Θαπλνχ
: ράξηεο, εθηχπσζε ελζήκσλ
20.

Ππληαγνιφγηα-βηβιηάξηα

21.

Σαξηνθηβψηηα Ππζθεπαζίαο

22.

Θαηεςπγκέλα είδε

23.

Θνλζέξβεο

Ρξφθηκα

24.
Λσπά ηξφθηκα : Διαηφιαδν, Κέιη, Φάθεο,
Φαζφιηα, Εάραξε, Οχδη, Άιεπξα
25.

Γεσξγηθά

θάξκαθα

:

Δληνκνθηφλα,

Εηδαληνθηφλα, Απνιπκαληηθά, Γαθνθηφλα θιπ

ΣεκηθΨ εΫδε

26.
Σξψκαηα Γηαγξάκκηζεο Νδψλ
27.

Βακβαθεξά

θΨζκαηα

28.

Πχκκεηθηα Βακβαθεξά

ΘιηλνζηξσκλΪο
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θαη

ΔΫδε

Α/Α

ΔΗΓΖ

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ

29.

Κάιιηλα

30.

Πχκκεηθηα Κάιιηλα

31.

Κάιιηλεο Θνπβέξηεο

32.

Βακβαθεξέο Θνπβέξηεο

33.

Ξεηζέηεο

34.

Πηνιέο θαη Φφξκεο Δξγαζίαο : Βακβαθεξέο,
Πχκκεηθηεο

35.

Θνζηνχκηα θαη Ραγηέξ: Κάιιηλα ή ζχκκεηθηα
κάιιηλα

36.

Δπαλσθφξηα (κπνπθάλ, ηδάθεη)

37.

Ξαληειφληα Δξγαζίαο

38.

Ξνπθάκηζα

39.

Ξιεθηά

Polo

–

Δλδχκαηα
T-Shirt

:

Βακβαθεξά,

θαη

ΔμΨξηεζεο

Πχκκεηθηα
40.

Ξιεθηά Ξνπιφβεξ Κάιιηλα

41.

Ξιεθηά Φνχηεξ

42.

Ξιεθηέο Θάιηζεο : Βακβαθεξέο, Κάιιηλεο

43.

Ξιεθηά Δζψξνπρα : Φαλέιεο, Πιηπ

44.

Δηδηθέο Πηνιέο Ξξνζηαζίαο

45.

πνδήκαηα

:

Αλδξηθά

(Πθαξπίληα

π.ρ),

Γπλαηθεία (Γφβεο π.ρ), πνδήκαηα Νδεγψλ
46.

Άξβπια

–

Κπφηεο

:

Άξβπια,

Ζκηάξβπια,

Κπφηεο
47.

Αζιεηηθά

48.

πνδήκαηα Αζθαιείαο
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ΓεξκΨηηλα εΫδε

ΔΫδε

ΞαξΨξηεκα ΗΗ. ΞΫλαθαο κε ελδεηθηηθΨ πξφηππα (standards)
Α/Α
1

ΞΟΝΡΞΑ
EN 12751

ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΝΡΞΝ
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ
πξντφληα
ΓεηγκαηνιεςΫα
ηλψλ,
λεκΨησλ
θαη
πθαζκΨησλ γηα Ωιεγρν
ΣαξηΫ θαη ραξηφλη - ΓεηγκαηνιεςΫα γηα
πξνζδηνξηζκφ ηεο κΩζεο πνηφηεηαο
ΓΩξκα
ΓεηγκαηνιεςΫα
Αξηζκφο
ζηνηρεΫσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε νιηθνχ
δεΫγκαηνο
Κε θαηαζηξνθηθνΫ Ωιεγρνη - Νπηηθφο
Ωιεγρνο - ΓεληθΩο αξρΩο
Protective
clothing
General
requirements

2

ΔΙΝΡ EN ISO 186 E2

3

ΔΙΝΡ 1008

4

ΔΙΝΡ EN 13018

5

EN 340:2003

6

EN 469:2005/A1:2006

Protective clothing for firefighters Performance requirements for protective
clothing for firefighting

7

EN ISO 20344:2011

Personal protective equipment - Test
methods for footwear (ISO 20344:2011)

8

EN ISO 20345:2011

Personal protective equipment - Safety
footwear (ISO 20345:2011)

9

EN ISO 20346:2004

Personal
protective
equipment
Protective footwear (ISO 20346:2004)

10

ΔΙΝΡ
EN
105.B02/A1

11

ΔΙΝΡ EN ISO 105.C06 E2

12

ΔΙΝΡ 649

13

ΔΙΝΡ ENV 14237

14

ΔΙΝΡ EN 14697

ISO

ΔΙΝΡ EN ISO 15487 E2
15

16

ΔΙΝΡ EN ISO 30023

-

ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ πξντφληα - ΓνθηκΩο
αληνρΪο ρξσκαηηζκψλ - ΚΩξνο B02 :
ΑληνρΪ ρξσκαηηζκψλ ζην ηερλεηφ θσο:
ΓνθηκΪ κε ιπρλΫα μΩλνπ
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ πξντφληα - ΓνθηκΩο
αληνρΪο ρξσκαηηζκψλ - ΚΩξνο C06:
ΑληνρΪ ρξσκαηηζκψλ ζε νηθηαθφ θαη
βηνκεραληθφ πιχζηκν
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ πξντφληα - Γεληθφ
ζχζηεκα
θαζνξηζκνχ
γξακκηθΪο
ππθλφηεηαο (ζχζηεκα ΡΔΣ)
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ
πξντφληα
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο γεΫαο
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ
πξντφληα
ΞεηζΩηεο
ηΩξξπ
θαη
πθΨζκαηα
γηα
πεηζΩηεο ηΩξξπ - ΞξνδηαγξαθΪ θαη
κΩζνδνη δνθηκΪο
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ
πξντφληα
ΚΩζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο εκθΨληζεο
ελδπκΨησλ
θαη
Ψιισλ
θισζηνυθαληνπξγηθψλ
ηειηθψλ
πξντφλησλ κεηΨ απφ νηθηαθφ πιχζηκν θαη
ζηΩγλσκα
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ
πξντφληα
Πχκβνια
αλαγλψξηζεο
γηα
ηελ
επηζΪκαλζε ελδπκΨησλ εξγαζΫαο γηα
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βηνκεραληθφ πιχζηκν
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ πξντφληα - Θψδηθαο
ζΪκαλζεο θξνληΫδαο κε ρξΪζε ζπκβφισλ
ΘισζηνυθαληνπξγηθΨ
πξντφληα
ΓηαδηθαζΫεο νηθηαθνχ πιπζΫκαηνο θαη
ζηεγλψκαηνο
γηα
δνθηκΩο
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
ISO Pack : Food Safety Management
Systems

17

ΔΙΝΡ EN ISO 3758 E2

18

ΔΙΝΡ EN ISO 6330 E2

19

ISO HANDBOOK

20

ISO HANDBOOK

Paper, board and pulps

21

ISO 3635:1981

Size designation of clothes -- Definitions
and body measurement procedure

22

ISO 14001:2004

23

ISO 9001:2008

Environmental management systems –
Requirements with guidance for use
Quality Management

24

ISO/IEC 19752

25
26
27
28

ΔΙΝΡ ΔΛ 928
Θαλνληζκφο ΔTRTO
ΔΛ 1501
ISO 11469:2000

29

ISO 9296:1988

30

ISO 7779:2010

Information technology -- Method for the
determination of toner cartridge yield for
monochromatic electrophotographic printers
and multi-function devices that contain printer
components
πνζηΪξημε ειιεληθψλ ραξαθηΪξσλ
ΔιαζηηθΨ (επηζσηξα) νρεκΨησλ
ΑζθΨιεηα ζε απνξξηκαηνθφξα νρΪκαηα
Plastics -- Generic identification and
marking of plastics products
Acoustics -- Declared noise emission
values
of
computer
and
business
equipment
Acoustics -- Measurement of airborne
noise emitted by information technology
and telecommunications equipment
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ. ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖΠ ΔΞΗ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ
ΦΟΡΕΑ: Κακοριςμόσ των αναγκϊν του ωσ
προσ το ηθτοφμενο είδοσ
ΦΟΡΕΑ:
Σφνταξθ
των
Τεχνικϊν
Προδιαγραφϊν για το ηθτοφμενο είδοσ και
υποβολι τουσ ςτθ Γ.Γ.Ε-Γεν. Δ/νςθ
Κρατικϊν Προμθκειϊν

ΣΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: Παροχι οδθγιϊν
και τεχνικισ ςυνδρομισ προσ τουσ
φορείσ, εφόςον ηθτθκεί, ωσ προσ τθ
ςφνταξθ
των
τεχνικϊν
προδιαγραφϊν

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ζλεγχο
του αιτιματοσ προμικειασ του φορζα και
ζνταξι του ςτο Ε.Π.Π.

ΣΕΧΝΙΚΗ
Δ/ΝΗ:
Ενοποίθςθ
τεχνικϊν προδιαγραφϊν ειδϊν για
φορείσ του Ε.Π.Π

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ:
Υποβολι τυχόν
παρατθριςεων επί των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν

ΦΟΡΕΑ: Συνεργαςία ι/και
διορκϊςεισ επί των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, εφόςον είναι
απαραίτθτο

ΝΑΙ
Εξουςιοδότθςθ

ΣΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: Μελζτθ και ζλεγχο
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν

ΣΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: Διενζργεια
Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ

ΝΑΙ

Παρατθ
ριςεισ

ΟΧΙ

η

7 Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
της ΓΓΕ: Ζλεγχοσ και κεϊρθςθ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν

ΦΟΡΕΑ: Διενζργεια του διαγωνιςμοφ για
το προσ προμικεια είδοσ

ΦΟΡΕΑ: Συνεργαςία για τισ
διευκρινίςεισ
επί
των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του
διαγωνιςμοφ

ΣΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: Θεϊρθςθ
τεχνικϊν προδιαγραφϊν

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
Προετοιμαςία τεφχουσ
διακιρυξθσ και διενζργεια
του διαγωνιςμοφ.

ΣΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: Παροχι διευκρινιςεων επί των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ ςε ςυνεργαςία με το φορζα.

ΣΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: Μελζτθ και
επεξεργαςία των παρατθριςεων
τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για
τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και
τθσ κεϊρθςθσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν

των

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Αναβολι
τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
ΝΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Τροποποίθςθ του
τεφχουσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
Επανάλθψθ τθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ

Ενςτάςεισ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αποδοχι

ΝΑΙ
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Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπκκφξθσζεο κε ηελ
απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ.
ΞΫλαθαο Ππκκφξθσζεο
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
(παξαπνκπή
ζε
παξάγξαθν
ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ, Ρερληθέο
Ξξνδηαγξαθέο)

ΑΞΑΗΡΖΠΖ
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ΑΞΑΛΡΖΠ
Ζ

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ
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ΞΫλαθεο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο
Πεκείσζε: Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνζθέξεη Δγγχεζε κεγαιχηεξε ηεο
ειΨρηζηεο δεηνχκελεο, νη αληίζηνηρεο ζηήιεο «Θφζηνπο Ππληήξεζεο» ζα πξέπεη λα
εκθαλίδνπλ κεδεληθά θφζηε.
1. πεξεζΫεο/ΓξΨζεηο

Α/
Α

1
2

3

4

5

6

7

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΑΛΘΟΥ
ΞΝΚΖΛΔΠ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
(€)
ΡΗΚΖ
ΠΛΝΙ
ΚΝΛΑΓ
Ν
ΑΠ

πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ηηο
κεληαίεο αλαθνξέο (Ξ1)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ηε
Ιίζηα κε ην ζπγθεληξσκέλν
πιηθφ
ζε
έληππε
&
ειεθηξνληθή κνξθή (Ξ2)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ην
Ξαξαδνηέν
κε
ηηο
θηζηάκελεο
θαη
ηηο
Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο
θαη ηελ Νξγάλσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο
αγνξάο (Ξ3)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ην
Ξαξαδνηέν
κε
ηελ
πξνηππνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ
κε
ζπλεκκέλα
ππνδείγκαηα
(Ξ4)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ην
Ξαξαδνηέν
κε
ηελ
πξνηππνπνίεζε – ελνπνίεζε
απινχζηεπζε
ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη φξσλ ησλ
Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ κε
ζπλεκκέλα
ππνδείγκαηα
(Ξ5)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ηα
Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
αγνξάο
ησλ
ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ
(ΔΛΑ
ΡΔΣΝΠ
ΑΛΑ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ) θαη ηα
Απνηειέζκαηα
ησλ
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα
ηα επηιεγκέλα δείγκαηα ησλ
εηδψλ (Ξ6)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ηα
Πρέδηα Δληαίσλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ
(ΔΛΑ
ΠΣΔΓΗΝ
ΡΔΣΝΠ
ΑΛΑ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ) θαη ηε
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ΦΞΑ
(€)

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ
ΦΞΑ (€)

8

9

10

11

ιίζηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνηχπσλ
ησλ
εληαίσλ
ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
ησλ εηδψλ (Ξ7)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ην
Πρέδην
Νξγάλσζεο
θαη
Γηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο ησλ Δληαίσλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ
(Ξ8)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ην
Ξαξαδνηέν
κε
Ππγθεληξσκέλεο
ηηο
Ξαξαηεξήζεηο
απφ
ηε
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη
κε
ηηο
αληίζηνηρεο
ηξνπνπνηήζεηο
ζπκπιεξψζεηο
(εθφζνλ
απαηηνχληαη)
επί
ησλ
Δληαίσλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Ξ9)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ηα
Ρειηθά Ρεχρε ησλ Δληαίσλ
Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ζε
θαηάιιειε
ειεθηξνληθή
κνξθή,
πξνθεηκέλνπ
λα
ελζσκαησζνχλ
ζηελ
αληίζηνηρε ππνδνκή ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ
(ΔΛΑ ΡΔΙΗΘΝ
ΡΔΣΝΠ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΔΗΓΥΛ) (Ξ10)
πεξεζίεο-δξάζεηο γηα ην
Πρέδην θαλνληζηηθήο πξάμεο
θαη ηηο ηππνπνηεκέλεο ξνέο
εξγαζίαο (Ξ12)
ΠΛΝΙΝ

2. Άιιεο δαπΨλεο
ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€]
Α/Α

1

2

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Τεθηαθφ
Αξρείν
Ξξνηχπσλ (Ξ11)
Ζκεξίδα
ΞαξνπζίαζεοΞξνβνιήο
Δληαίσλ
Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (Ξ13)

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

1

1

ΠΛΝΙΝ
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ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΠΛΝΙΝ

ΦΞΑ
[€]

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ
[€]

ΦΞΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΣΥΟΗΠ
[€]

ΦΞΑ [€]

ΦΞΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΚΔ ΦΞΑ [€]

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ
3. Ππγθεληξσηηθφο ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο Έξγνπ
ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΦΞΑ [€]
ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
[€]

1
2

πεξεζίεο
Άιιεο δαπάλεο
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

90

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ
ΚΔ ΦΞΑ [€]
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πφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ Πεκεηψκαηνο
ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Δπψλπκν:

Όλνκα:

Ξαηξψλπκν:

Κεηξψλπκν:

ΖκεξνκελΫα
ΓΩλλεζεο:

Ρφπνο
ΓΩλλεζεο:

__ /__ / ____

ΡειΩθσλν:
Fax:

E-mail:

Γηεχζπλζε
ΘαηνηθΫαο:

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ
Όλνκα Ηδξχκαηνο

ΡΫηινο
ΞηπρΫνπ

ΖκεξνκελΫα
Απφθηεζεο
ΞηπρΫνπ

Δηδηθφηεηα

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡΔΙΔΣΝΠ
(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ
ππνςήθην
Αλάδνρν,
ζρήκα
δηνίθεζεο Έξγνπ)
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ
ΔΚΞΔΗΟΗΑ

Έξγν (Ϊ ΘΩζε)

Δξγνδφηεο

Οφινο1
θαη
ΘαζΪθνληα ζην Έξγν
(Ϊ ΘΩζε)

Απαζρφιεζε ζην
Έξγν
ΞεξΫνδνο
ΑΚ2
(απφ – έσο)
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1

Υο Οφινο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: manager, senior consultant, consultant,
business expert θιπ.
2
Αθνξά ηνπο πξαγκαηηθνχο αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ζην έξγν ππνινγηδφκελνη
ζε ηζνδχλακα αλζξσπνεηψλ, – Γελ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ζην έξγν.
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