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ΘΔΚΑ: ινπνίεζε ηεο Γξάζεο κε ηίηιν: «Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο
Σαξηνγξάθεζεο ησλ Αγνξψλ» ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα
ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00 €), πιένλ ΦΞΑ.
Έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ :
1.1. Ρνπ Λ.2690/99(ΦΔΘ 45/Α/99) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
Γηαηάμεηο»
1.2. Ρνπ Λ. 2286/95(Φ.Δ.Θ 19/Α/95) «Ξξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη Οπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95 (ΦΔΘ 145/Α/95)
«παίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
1.3. Ρνπ Λ.2362/95 (Φ.Δ.Θ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ
ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
ηνλ Λ3871/2010 (ΦΔΘ 141/Α/10).
1.4. Ρνπ Λ.3614/2007(ΦΔΘ Α΄267/3-12-2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
1.5. Ρνπ Λ.3840/2010 (ΦΔΘ 53/Α/31-3-2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013».
1.6. Ρνπ N.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.7. Ρνπ Ξ.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Θ. 185/Α/88) Ξεξί Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη
ηηο επ’ απηνχ ηξνπνπνηήζεηο.
1.8. 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. 122/17-3-04 (ΦΔΘ 85/Α/17-3-04)».
1.9. Ρνπ Ξ.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Θ. 51/Α/96) «Πχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην
πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο».
1.10. Ρνπ Ξ.Γ. 4/2002 (ΦΔΘ 3/Α/14-01-2002) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαοζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ»
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1.11. Ρνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/2005).
1.12. Ρνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ.150/Α/10-07-2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ»,
ζπκπιεξσκαηηθψο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εηδηθφηεξα δε φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε.
1.13. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2013 (ΦΔΘ 152/Α/25-06-2013) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδξπζε πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη πνπξγείνπ
Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη κεηνλνκαζία ησλ πνπξγείσλ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζε πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο».
1.14. Ρνπ Ξ.Γ. 119/2013 (ΦΔΘ 153/Α/25-06-2011) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο
Θπβέξλεζεο, πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ.»
2. Ρηο απνθάζεηο:
2.1. Ρελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΠ/1749 (ΦΔΘ 540/Β/27-03-2008) «πνπξγηθή απφθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ.
43804/ΔΘ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΘ/1212/30-06-2010
πνπξγηθή απφθαζε.
2.2. Ρελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΘ 1540/Β/4-8-2008) 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 ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
κε 210/2011 (ΦΔΘ 844/Β/16-5-2011).
2.3. Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 31168/ΔΠΠΑΑΞ 175/08-07-2008 πνπξγηθή Απφθαζε γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηήζησλ Ξξνγξακκάησλ Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο
Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΘ 1441/Β/2008).
2.4. Ρελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΠ/1749 (ΦΔΘ 540/Β/27-03-2008) «πνπξγηθή απφθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ.
43804/ΔΘ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΘ/1212/30-06-2010
πνπξγηθή απφθαζε.
2.5. Ρελ πνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΘ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο
ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε
δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε
εθηέιεζε έξγσλ.
2.6. Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 51540/ΔΠΠΑΑΞ 3628/12-11-2010 Απφθαζε θππνπξγνχ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ Ξξνγξακκάησλ Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο
θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΘ 1856/Β/2010).
2.7. Ρελ απφθαζε αξ. πξση. 4057/794/Α2/01-08-2011 ηεο Δ..Γ. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο
«πνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα
ηνπ εκπνξίνπ».
2.8. Ρελ κε Αξ. Ξξση. Β3-337/13 (ΦΔΘ 2584/Β/14-10-2013) απφθαζεο «Δμνπζηνδφηεζε
γηα ηελ ππνγξαθή εγγξάθσλ «Κε εληνιή θππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Δκπνξίνπ … …………»
2.9. Ρελ κε αξηζ. Ξξση. Β1-7410/27-11-2009 Θνηλήο Απφθαζεο ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη
ηεο πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ ηνπ
Πηέθαλνπ Θνκλελνχ ηνπ Σαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ.
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2.10. Ρελ κε αξ. πξση. ΔΠΔΓ 441/05-06-2013 (ΑΓΑ: ΒΔΕΘΦ-ΤΒΤ) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ «Απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ
θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ».
2.11. Ρελ κε αξ. πξση. ΔΠΔΓ 577/01-08-2013 (ΑΓΑ: ΒΙΥΒΦ-3Δ) «Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ Απφθαζε έγθξηζεο θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ
ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ».
2.12. Ρελ κε αξ. πξση. ΔΠΔΓ 678/02-10-2013 (ΑΓΑ: ΒΙΙΥΦ-Λ38)«Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ Απφθαζε έγθξηζεο θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ
ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ».
3. Ρα έγγξαθα :
3.1. Ρελ κε Αξ. Ξξση. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο
ηχπνπ Β ηεο ΔΠΔΓ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑΔ.
3.2. Ρελ πξφζθιεζε 28, κε αξηζκφ πξση. 9288/347/Α2/30-07-2009, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».
3.3. Ρν κε αξηζκ. πξση. 1681/19-07-2013 πεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Δκπνξίνπ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ην κε αξ.πξση. 2724/19-07-2013 αίηεκα ηνπ
θππνπξγνχ Αλάπηπμεο κε αξ. πξση. ΔΠΔΓ 555/19-07-2013.
3.4. Ρν κε αξ. πξση. 487/18-10-2013 έγγξαθν ηεο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζεψξεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο
δξάζεο κε ηίηιν «Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο Σαξηνγξάθεζεο
ησλ Αγνξψλ» (αξ. πξση. ΔΠΔΓ ΔΚΞ 720/18-10-2013).
ΑΞ Ν Φ ΑΠ Η ΕΝ Κ Δ
Δγθξίλνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο κε ηίηιν «Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην
έξγν ηεο Σαξηνγξάθεζεο ησλ Αγνξψλ», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζαξάληα
ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00 €), πιένλ ΦΞΑ, κε ηελ δηαδηθαζία επηινγήο απφ ηνλ ηεξνχκελν
θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζίεο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ ήηνη, κε πξφζθιεζε γηα
ππνβνιή πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε, ζην
ΘΔ.Ξ.Δ.(ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ).
Ν πξνζθιεζείο ζα ππνβάιιεη ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπ, θαηαζέηνληαο ηνλ απηνπξνζψπσο
ή κε εηδηθά πξνο ηνχην, εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, ζην θηίξην ηνπ π.Α.Α. (Ξιαηεία
Θάληγγνο, - Γξαθείν 237, 2νο φξνθνο ΡΘ. 101 81, Αζήλα) ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο ην π.Α.Α./ΔΠΔΓ Δκπ. νπδεκία επζχλε θέξεη ε πεξεζία γηα ηνλ ρξφλν
παξάδνζεο ζε απηήλ ηεο πξνζθνξάο κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελν
ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαιεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην
αξγφηεξν κέρξη θαη ηηο 28/02/2014 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 14:00
Θαηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζπλεκκέλα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο.
Ζ παξνχζα απφθαζε ζα αλαξηεζεί ζην site ηεο ΔΠΔΓ Δκπ. http://eysed.gge.gov.gr
Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ

ΘΝΚΛΖΛΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ
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ΠΛΖΚΚΔΛΑ:
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I

ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II

ΝΟΝΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Ξξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο γηα ηελ κειέηε

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΔΗΠ:
- Γξαθ. θππνπξγνχ π.Α.Α., θνπ Αζ. Πθνξδά
- Γξαθ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, θνπ Πη. Θνκλελνχ
- πεχζπλνο Ξξάμεο, Ρζηφπνπινο Βαγγέιεο,
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ:
- Ξξντζηακέλε Δ..Π.Δ.Γ Δκπ.
- Δ..Π.Δ.Γ Δκπ., Ξξντζηακέλε, Κνλ Γ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I
ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ

«Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο
Σαξηνγξάθεζεο ησλ Αγνξψλ»

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ

Δπηινγή αλαδφρνπ κέζσ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνκεζεπηψλ
θαη παξερφλησλ ππεξεζίεο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ

ΔΠΔΓ ΔΚΞ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ

40.000,00 € (πιένλ ΦΞΑ)

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ
ΒΑΟΛΔΗ

Ξ.Γ.Δ. , ΠΑΔ 058/8
Θσδ. ΠΑ 2011ΠΔ05880013

ΘΥΓΗΘΝΠ ΝΞΠ

352872

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV

71241000-9
(Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνχισλ,
ππεξεζίεο αλαιχζεσλ)

ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ

Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΡΞΑ)

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Δλελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε
ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.

ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ ΦΝΟΝ

Άξζξν 24, Λ.2198/1994, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 55 ηνπ Λ. 2238/1994

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ

0,1% πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ησλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ.

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΖΠ
ΓΟΑΠΖΠ

Ξέληε (5) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΖΠ
ΞΟΑΜΖΠ

ΔΠΔΓ Δκπ.
Ξι. Θάληγγνο Ρ.Θ.: 10181 Αζήλα

Ζ Γξάζε «Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο Σαξηνγξάθεζεο ησλ Αγνξψλ»
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), θαη έρεη
εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II
ΝΟΝΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Α.ΔΛΗΑΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ζ πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ:
1. πεχζπλε δήισζε
2. Ξαξνπζίαζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
3. Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο
4. Νηθνλνκηθή πξνζθνξά
5. Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα/Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ/Ξηζηνπνηεηηθά/Δπαγγεικαηηθέο
άδεηεο/Γειψζεηο ζπλεξγαζίαο θιπ.
Πχκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδφκελα επηζεκαίλεηαη φηη ζηο ζθπαγιζμένο θάκελο ηηρ
πποζθοπάρ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο:
Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα
ΔΠΔΓ/ΔΚΞ.(Διδική πηπεζία Πςνηονιζμού & Δθαπμογήρ Γπάζεων ηος
π.Α.Α. ζηον Ρομέα ηος Δμποπίος).
Ν ηίηινο ηεο Γξάζεο «Κελέηη ωπίμανζηρ και εξειδίκεςζηρ για ηο έπγο ηηρ
Σαπηογπάθηζηρ ηων Αγοπών»
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο.
Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
1.Υπεύθσνη δήλωζη
Κε δεδνκέλε ηελ εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζηνλ «Θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη
παξερφλησλ ππεξεζίεο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ», ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ πεχζπλε
δήισζε (ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986/Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη:
 Γελ έρεη επέιζεη θακία κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ είραλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ
λα αμηνινγεζεί θαη εληαρζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνκεζεπηψλ.
 Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ήηνη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
απνζηνιή έγγξαθεο απνδνρήο ηεο Γξάζεο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη (Ξαξάξηεκα
IΗ παξάγξαθνο Γ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο).
 Ππλέηαμε ηελ πξνζθνξά ηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο,
έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο, θαζψο επίζεο θαη φηη
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηεο είλαη αθξηβή.
(Ζ πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ
Φνξέα).
2.Παροσζίαζη ηης ομάδας σλοποίηζης ηοσ Έργοσ
Ξαξνπζίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο νκάδαο έξγνπ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο γηα ηελ κειέηε (Ξαξάξηεκα IV ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ηεο
παξνχζαο Απφθαζεο).
2.1.Νκάδα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Ζ ελφηεηα απηή ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
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Ρα ζηνηρεία ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ, ν νπνίνο ζα είλαη ν επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο Έξγνπ
θαη ζα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν.
Ρν θαηάινγν ησλ ζηειερψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνζθέξνληα. Πε απηφλ
πξνηείλνληαη ηα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, ε επαθξηβήο πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ησλ παξαδνηέσλ θαζψο ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο θαη ε 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

Δπίπεδν
εκπεηξίαο

ΑξκνδηφηεηεοΘαζήθνληα

Απαζρφιεζε(ζε
αλζξσπνκήλεο)

Πηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπιεξψλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
Ρν “Νλνκαηεπψλπκν” θάζε ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ρν “Δπίπεδν εκπεηξίαο” (seniority level) θάζε ζηειέρνπο ζε θαηεγνξίεο Α
(Γηεπζπληήο), Β (Project Manager), Γ (Έκπεηξνο Πχκβνπινο), Γ (Πχκβνπινο)
θιπ.
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.
Πεκεηψλεηαη φηη ηπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. Ν πεχζπλνο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ηα λέα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα
είλαη αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ηα ζηειέρε πνπ αληηθαζηζηνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
Ν πεχζπλνο ηνπ Έξγνπ ζα εγεζεί ηεο Νκάδαο Έξγνπ, αλαιακβάλνληαο ην
ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο
παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ, έρνληαο ηελ θχξηα επζχλε
γηα ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ.
Ν πεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ
απφ άπνςε επάξθεηαο, δηαζεζηκφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο θαη λα έρεη ηηο γλψζεηο, ηελ
εκπεηξία θαη ην θχξνο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ. Δηδηθά,
ν πεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δειψζεη ππεχζπλα φηη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο
ηνπ απφ ηελ εηαηξία ή γεληθφηεξα ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ,
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν παξέρεη θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε.
Ν πεχζπλνο Έξγνπ ν νπνίνο ζα πξνηαζεί ζα πξέπεη ζην ζχλνιφ ηνπ λα θαιχπηεη φιεο
ηηο απαηηήζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗV ΡΔΣΛΗΘΔΠ
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ.
Ζ Νκάδα Έξγνπ ε νπνία ζα πξνηαζεί ζα πξέπεη ζην ζχλνιφ ηεο λα θαιχπηεη φιεο ηηο
απαηηήζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗV ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ.
Ζ θάιπςε ησλ σο άλσ πξνζφλησλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηα αλαιπηηθά
βηνγξαθηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Έξγν, ζηα νπνία λα απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα
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θαη ζαθήλεηα ε ζπκκεηνρή θαη ν ξφινο έθαζηνπ ζηειέρνπο ζε αλαιφγνπ θχζεσο θαη
κεγέζνπο έξγα, θαζψο θαη κε ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ (αληίγξαθα
ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ θιπ-ζεκείν 5 ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο).
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ησλ πξνηεηλφκελσλ
ζηειερψλ λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν,
αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ, δεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ έγθξηζή
ηεο.
2.2.Νκάδα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο
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
πνβνιή Γήισζεο
Δπσλπκία εμσηεξηθνχ
ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα
ζπλεξγάηε
Ππλεξγαζίαο *
αλαζέζεη ζε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε

Θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο,
θαζέλαο ρσξηζηά ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα απνδείμεη φηη έρεη ηελ επαγγεικαηηθή
θαη ηερληθή ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη λα ηνπ
αλαηεζνχλ. Ζ θάιπςε ησλ σο άλσ πξνζφλησλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηα
αλαιπηηθά βηνγξαθηθά, θαζψο θαη κε πηζηνπνηεηηθά, επαγγεικαηηθέο άδεηεο θιπ. ηα
νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζπλεκκέλα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν(ζεκείν 5 ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο).

*Νη

Γειψζεηο Ππλεξγαζίαο ζα ππνβιεζνχλ ζπλεκκέλεο ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζεκείν 5

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο).
3.Μεθοδολογία σλοποίηζης ηης δράζης
Ξαξνπζίαζε ηεο «Κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο» ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
φπσο αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζπκκφξθσζή ζε φινπο ηνπο φξνπο
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
4.Οικονομική προζθορά
Ζ «Νηθνλνκηθή πξνζθνξά», ζα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ήηνη:
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ).
ην ΦΞΑ
ηε ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ηηκή.
ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (90 εκέξεο).
5.Βιογραθικά ζημειώμαηα/Ανηίγραθα ηίηλων ζποσδών/ Πιζηοποιηηικά/
Δπαγγελμαηικές άδειες/Γηλώζεις ζσνεργαζίας κλπ.
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Ρα αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηειερψλ ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ,
θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζα ππνβιεζνχλ ζπλεκκέλα ζην ζθξαγηζκέλν
θάθειν, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο
εμεηδίθεπζεο ηνπ έξγνπ.
Β. ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ζ πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ
επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί
λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο,
θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα απφθαζε.
Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

Γ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή,
-ε νπνία ζα ζπζηαζεί απφ ηελ ΔΠΔΓ/ΔΚΞ.-σο εμήο:
Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ– Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ.
Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
Απφθαζεο.
Πε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΠΔΓ/ΔΚΞ δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ πξνζθέξνληα λα παξνπζηάζεη
ηφζν ηελ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά, φζν θαη ηελ πξνηεηλφκελε νκάδα Έξγνπ. Δπίζεο ε
ΔΠΔΓ/ ΔΚΞ δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ πξνζθέξνληα λα δηαπξαγκαηεπζεί αιιαγέο επί ηεο
πξνζθνξάο.
Γ.ΑΞΝΓΝΣΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΝ
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο, ν πξνζθέξσλ ζα εηδνπνηεζεί
εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία θαη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ νθείιεη λα
ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα:
α) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ
ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Ρα παξαπάλσ έγγξαθα ζα απνζθξαγηζηνχλ, ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Κνλάδα Γ΄ ηεο ΔΠΔΓ
θαη ζα θαηαγξαθνχλ ζε ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο πεξεζίαο πξνο ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο αλάζεζεο θαη ηελ ζχλαςε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

Δ.ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ή
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ΡΠΚΔΓΔ πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθή αμίαο
ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V. Ζ εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή,
κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή θαη ηελ
εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
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Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ
Θεθ. Γ ηνπ ΞΓ.118/2007(ΦΔΘ.150/Α/10-07-2007)

ΠΡ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ.150/Α/10-07-2007)

Ε. ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ
Ζ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηηο παξ. 5.4 θαη 5.6 ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο IV(Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο),ηεο παξνχζαο Απφθαζεο απφ αξκφδηα Δπηηξνπή
Ξαξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζρεηηθή απφθαζε, κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε 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".
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.
Ζ. ΞΙΖΟΩΚΖ
Ζ Ξιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΠΔΓ Δκπ., ζα
βαξχλεη ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΑΔ 058/8) θαη ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.

Θ. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ
Δ.Ρ.Ξ.Α.

ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ &
ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΩΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.
ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
(ΔΠΔΓ Δμπ.)
Κονάδα Γ, Γπαθείο 436
Ραρ. Γ/λζε
: Θάληγγνο 20
Ρ. Θ.
: 101 81
Ξιεξνθνξίεο : Έθε Ρζφιθα
Ρειέθσλν
: 213.15.14.394
e-mail:
: efitsolk@gge.gr

Αθήνα
Ζμεπομηνία: …… / … /……..
Απ. Ξπωη.:
………

ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΝ
( Πελ. ……..)
Απιθμόρ:
Ξοζό:

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ με κπαηήζειρ, σωπίρ ΦΞΑ………….
ΦΞΑ 23%………
ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ……

Ανάδοσορ:
Δίδορ:
Δνδιαθεπόμενη πηπεζία: ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
ΓΟΑΠΔΩΛ ΡΝ Ξ.Α.Α. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ
ΔΚΞΝΟΗΝ
Ζ Γξάζε «Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο Σαξηνγξάθεζεο ησλ
Αγνξψλ» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΡΞΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα &
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε Θσδηθφο ΝΞΠ 352872 θαη κε Θσδηθφ πξάμεο ΠΑ:
2011ΠΔ05880013
Πήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ..ηνπ έηνπο …. (……), ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 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 ……..
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 (ΦΔΘ…
ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ.Π ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
Κε βάζε ηελ Απφθαζε ….……..ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο απφ ηνλ ηεξνχκελν θαηάινγν
πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζίεο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ κε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 4/2002(ΦΔΘ 3/Α/2002)θαη ηεο πνπξγηθήο
απφθαζεο
κε
αξηζ.
Ξξση.
51540/ΔΠΠΑΑΞ3628/12-11-2010(ΦΔΘ
1856/Β/2010)
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δηελεξγήζεθε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο δξάζεο «Κειέηε σξίκαλζεο θαη εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο Σαξηνγξάθεζεο ησλ
Αγνξψλ» ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΡΞΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα &
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο 40.000,00 € (πιένλ ΦΞΑ),κε πξφζθιεζε
ζηνλ/ζηελ …………………………………πξνκεζεπηή εγγεγξακκέλν ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηνπ
θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ ηεο ΔΠΔΓ/ΔΚΞ.
Ρα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο έγηλαλ απνδεθηά κε ηελ ππ’ αξηζκ.
…………..απφθαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη γλσζηνπνηήζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. ………… έγγξαθφ
καο ζην φλνκα
ηεο επηρείξεζεο «………………………………………………», φπσο
αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη ζην 1ν άξζξν.
Ύζηεξα απφ απηφ ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη
ζηελ αλσηέξσ επηρείξεζε, νλνκαδφκελε ζην εμήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ''ΑΛΑΓΝΣΝΠ'', θαη
απηή αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο
νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
ΑΟΘΟΝ 1ν
ΔΟΓΝ – ΑΜΗΑ - ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ζ Γξάζε θαη ε πεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ :
ΞΖΟΔΠΗΑ
ΔΟΓΝ
ΑΜΗΑ κε
ΦΝΟΔΑΠ
θξαηήζεηο ρσξίο
ΦΞΑ
Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ / ΔΠΔΓ
Δκπ

«Κειέηε σξίκαλζεο θαη
εμεηδίθεπζεο γηα ην έξγν ηεο
Σαξηνγξάθεζεο ησλ
Αγνξψλ»

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΞΑ
ΦΞΑ 23%
ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ

……….. €

Δ..Π.Δ.Γ.
Δκπ.

…………..€
…………..€
..…… .….€

Ζ γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ελλέα
Σηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ Δπξψ (…………. €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α
(23%).
Ζ αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε ΔΠΔΓ Δκπ.(Θάληγγνο 20, ΡΘ 101 81), γηα ηελ νπνίν πξννξίδεηαη θαη
πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε
Γηελέξγεηαο ηεο Γηαδηθαζίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
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 Απφθαζεο Γηελέξγεηαο κέζσ ηεο δηαδηθαζία Δπηινγήο αλαδφρνπ κέζσ ηνπ
θαηαιφγνπ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζίεο ζηελ ΔΠΔΓ ΔΚΞ, ζε ζπλδπαζκφ κε
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ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
ζχκβαζεο απηήο.

ΑΟΘΟΝ 3ν
ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΔΟΓΝ
Σξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Ζ Πχκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα πέληε (5) κήλεο , απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 4ν
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ
Θεθ. Γ ηνπ ΞΓ118/2007.
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
πξσηνθφιινπ.
Ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα
(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη
απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο επηά (7) 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 έλα (1) κήλα. 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.
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ΑΟΘΟΝ 5ν
ΞΙΖΟΥΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ζ Ξιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΠΔΓ Δκπ., ζα
βαξχλεη ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΑΔ 058/8) θαη ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 35 ηνπ ΘΞΓ (Ξ.Γ. 118/07)
Γηεπθξηλίδεηαη φηη :
1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ ηελ
πξνκεζεχηξηα, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
2) Πην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% (άξζξ. 24 ηνπ Λ.
2198/94 ΦΔΘ 43Α/22-3-94).
3) Πην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 0,10% (άξζξ. 4 ηνπ
Λ. 4013/2011 ΦΔΘ 204/15-09-11).
4) Ν ΦΞΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην
Γεκφζην Ρακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΑΟΘΟΝ 6ν
ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ
Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην
έξγν θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα- πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ. ΔΚΞΝΟΗΝ πνπ κπνξεί λα
ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε ππάξρνπλ 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 ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

ΑΟΘΟΝ 7ν
ΓΗΑΦΝΟΔΠ
Θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην παξφλ, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιε αξκφδηα
Γηθαζηήξηα.

ΑΟΘΟΝ 8ν
ΔΓΓΖΠΔΗΠ
Ν/ε αλάδνρνο , 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.
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ΑΟΘΟΝ 9ν
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.
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη
λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ .
Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο
Αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΠΔΓ Δκπ. ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ν/ε Αλάδνρνο θαη δήισζε
φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.2362/95 (Φ.Δ.Θ.
247/Α/95) άξζξα 81-84 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739
(ΦΔΘ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ
Λ.2362/95, ην Ξ.Γ. 4/2002 (ΦΔΘ 3/Α/14-01-2002) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαοζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ» θαη ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ.150/Α/10-0707) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», θαηά ηα άξζξα ζηα νπνία αλαθνξά γίλεηαη
ζηελ ……. Απφθαζε Απεπζείαο Αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ……., ησλ νπνίσλ ν/ε
αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε απηνχο αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο
ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο …. θαη ηελ πξνζθνξά ηεο.

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ

ΓΗΑ ΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΟΗΑ
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Αντικείμενο και ςκοπόσ τησ μελέτησ για την ωρίμανςη και εξειδίκευςη του έργου
«Χαρτογράφηςη των Αγορών»
1.
Ειςαγωγή
Αντικεύμενο τησ παρούςησ, μελϋτησ εύναι η αναλυτικό περιγραφό και ο ακριβόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ανϊπτυξησ,
υλοπούηςησ και λειτουργύασ του ϋργου «Χαρτογρϊφηςη των Αγορών» (ΧτΑ).
Στο κεφϊλαιο που ϋπεται περιγρϊφεται ςυνοπτικϊ το κύριο ϋργο (δηλ. η ΧτΑ) και ςτα υπόλοιπα κεφϊλαια το φυςικό
αντικεύμενο, το χρονοδιϊγραμμϊ και η ςύνθεςη τησ ομϊδοσ εργαςύασ τησ μελϋτησ προκειμϋνου να τεθεύ το απαραύτητο
πλαύςιο και να εξυπηρετηθεύ η υλοπούηςη του κυρύου ϋργου. Διευκρινύζεται ότι η Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου (ΓΓΕ) θα
ϋχει την κύρια ευθύνη επύβλεψησ και ελϋγχου τησ πορεύασ αναπτύξεωσ και υλοποιόςεωσ τησ μελϋτησ, ενώ την κύρια
ευθύνη υλοποιόςεωσ τησ μελϋτησ θα ϋχει ο Ανϊδοχοσ. Στο τελευταύο κεφϊλαιο περιγρϊφεται ο τρόποσ επικοινωνύασ των
δύο μερών καθώσ και ςυναφό θϋματα.
2.

Συνοπτική περιγραφή του έργου «Χαρτογράφηςη των Αγορών» (ΧτΑ)

Η ΧτΑ εύναι ϋνα δυναμικό ϋργο που αποςκοπεύ ςτον προςδιοριςμό και ςτον επαναπροςδιοριςμό των εξόσ:
Ποια ομοειδό προώόντα ανόκουν ςτισ επιμϋρουσ αγορϋσ. (Αυτό θα πραγματοποιηθεύ μϋςα από τον αναλυτικό
προςδιοριςμό των ςχετικών αγορών).
Πού εκτεύνονται οι αγορϋσ ςτον χώρο. (Αυτό θα πραγματοποιηθεύ μϋςα από τον αναλυτικό προςδιοριςμό των
γεωγραφικών αγορών).
Αναλυτικό καταγραφό με δεδομϋνα των χαρακτηριςτικών των αγορών (ποιοτικών, εποχικών, δημογραφικών,
ειςοδηματικών κ.ϊ.). Ποιοι παρϊγουν, εξϊγουν, ειςϊγουν και πόςο. Ποιοι μεςολαβούν, ποιοι αγορϊζουν και πόςο.
Πόςοι απαςχολούνται. Ανϊλυςη τησ δυναμικότητασ (κενών θϋςεων), του κόςτουσ, των προοπτικών ανϊπτυξησ και
τησ προςθόκησ περαιτϋρω αξύασ. Καταγραφό των προςδοκιών ό εντυπώςεων των καταναλωτών και εξϋταςη αν οι
προγνώςεισ επιβεβαιωθόκαν.
Περιγραφό τησ ςυνδϋςεωσ με (εξϊρτηςη από, διϊχυςη/επύδραςη ςε) ϊλλουσ κλϊδουσ, ϊλλα προώόντα και ϊλλεσ
περιοχϋσ.
Περιγραφό του νομικού πλαιςύου, των πρακτικών και των δομών τησ αγορϊσ, καθώσ και περιγραφό των
ιδιαιτεροτότων και των ελλεύψεών τησ ςε ςχϋςη με ϊλλεσ αγορϋσ και αντύςτοιχεσ αγορϋσ του εξωτερικού.
Καταγραφό του ποςοςτού παραοικονομύασ κϊθε αγορϊσ ό κλϊδου. Σε ποιο βαθμό εύναι ανιχνεύςιμη και ποιο το
ποςοςτό τησ κϊθε αγορϊ/κλϊδο

ανϊ γεωγραφικό περιοχό. Πιθανού τρόποι αντιμετωπύςεώσ τησ μϋςω του

εντοπιςμού των αδυνϊμων ςημεύων τησ.

Για τα παραπϊνω θα εξετϊζεται η βιβλιογραφύα και η διεθνόσ εμπειρύα. Το αποκτηθϋν ποςοτικό πληροφοριακό υλικό θα
εντϊςςεται ςε κλαδικϋσ, διακλαδικϋσ, χωρικϋσ/περιφερειακϋσ αναλύςεισ και ει δυνατόν, μακροοικονομικό υπόδειγμα.
Με την υλοπούηςη τησ μελϋτησ επιδιώκεται η απόκτηςη τεκμηριωμϋνησ (επικαιροποιουμϋνησ ανϊ χρονικϊ διαςτόματα)
γνώςησ κατϊ μόκοσ τησ αλυςύδασ αξύασ τησ χώρασ· γνώςη που (α) θα εύναι κτόμα του δημοςύου και θα διευκολύνει
επαγγελματικούσ φορεύσ, ενώςεισ καταναλωτών, αλλϊ και την πολιτεύα ςτον ςχεδιαςμό/αναςχεδιαςμό και ϊςκηςη
αναπτυξιακόσ πολιτικόσ, καθώσ και ςτην εποπτεύα· (β) θα επιτρϋψει την διαμόρφωςη προτϊςεων για τον ανταγωνιςμό.
Επιπλϋον θα:
Υπϊρξει εκπαύδευςη του προςωπικού του Υπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ και αρμοδύων ό
εμπλεκομϋνων φορϋων ςε θϋματα ϊμεςου ενδιαφϋροντοσ.
Επιδιωχθούν: (i) H ανϊπτυξη του ανθρωπύνου δυναμικού και ςυνεργαςιών ςτην χώρα μϋςα από την διεξαγωγό
ερευνών πεδύου, ποςοτικών κ.ϊ. αναλύςεων, εκπόνηςη διατριβών κ.τ.τ.. (ii) H ανϊπτυξη μιασ ειδικόσ βιβλιοθόκησ
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και βϊςεωσ δεδομϋνων για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη και ενημϋρωςη του κοινού. (iii) H επαφό με φορεύσ του
εξωτερικού και κοινοτικϋσ υπηρεςύεσ προκειμϋνου να ενςωματωθούν ςτην χώρα πρακτικϋσ και τεχνογνωςύα.
Οι επιμϋρουσ ςτόχοι, η μεθοδολογύα υλοποιόςεωσ του ϋργου και οι μακροχρόνιεσ προοπτικϋσ για τρόπουσ
χρηματοδοτόςεώσ του, καθώσ και η απαραύτητη υποδομό και ενϋργειεσ για την λειτουργύα του θα περιγραφούν
αναλυτικϊ ςτα ςχϋδια δρϊςησ τησ παρούςασ μελϋτησ.

2.1. Στρατηγικοί ςτόχοι
Συλλογό επεξεργαςύα υλικού με ςκοπό την αποτύπωςη και επικαιροπούηςη τησ υφιςταμϋνησ καταςτϊςεωσ ςτισ
επιμϋρουσ αγορϋσ τησ οικονομύασ. Διευκόλυνςη τησ διενεργεύασ ςτοχευμϋνησ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ όςον αφορϊ ςτο
εγχώριο προώόν και την ευημερύα του πληθυςμού, την βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ χώρασ διεθνώσ και την
υποβοόθηςη του ανταγωνιςμού ςτο εςωτερικό.

2.2. Ωφελούμενοι
Απόρροια των ανωτϋρω, ωφελούμενοι από την ΧτΑ εκτιμϊται ότι θα εύναι:
Οι αςκούντεσ αναπτυξιακό πολιτικό τόςο ςε περιφερειακό επύπεδο όςο και ςε επύπεδο επικρατεύασ.
Οι καταναλωτϋσ ςτην χώρα μασ. Οι επιχειρόςεισ ςτην χώρα μασ (υφιςτϊμενεσ και δυνητικϋσ), κατ’ επϋκταςη και οι
επενδυτϋσ. Εν γϋνει, κλαδικϋσ, επαγγελματικϋσ κ.ϊ. ενώςεισ ατόμων και ςυλλόγων.
Η επιτροπό ανταγωνιςμού για την υποβοόθηςη των μελετών τησ.

3.

Αναλυτική περιγραφή του φυςικού αντικειμένου τησ μελέτησ

3.1. Φάςη πρώτη: Παρουςίαςη τησ υφιςταμένησ καταςτάςεωσ και του πλαιςίου εντόσ του οποίου οργανωθεί
και υλοποιηθεί το κύριο έργο.
Ο Ανϊδοχοσ θα διερευνόςει και αποτυπώςει ςε ενιαύα μελϋτη τα ακόλουθα:
i.

To γενικό πλαύςιο και την πολυπλοκότητϊ του αγορών με ςυνοπτικό περιγραφό του (α) νομικού πλαιςύου που
τισ διϋπει και (β) εύδουσ και βαθμού εμπλοκόσ των δημοςύων και ιδιωτικών φορϋων που τισ επηρεϊζουν.

ii.

Τι ςτοιχεύα υπϊρχουν, ποια τα ςυςτόματα ροόσ πληροφοριών, ποιεσ οι προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ παροχόσ
πληροφοριών. (Ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα εξόσ: ΤΑΧΙΣ, ΓΕΜΗ, παρατηρητόρια εμπορύου και τιμών, μελϋτεσ του
ΟΟΣΑ για τον ανταγωνιςμό.) Πούων ςτοιχεύων η παρακολούθηςη και μϋτρηςη υποςτηρύζει την λόψη αποφϊςεων
ςε θϋματα εθνικόσ πολιτικόσ και ςτρατηγικόσ.

iii.

Τισ καλϋσ πρακτικϋσ ϊλλων χωρών.

iv.

Ποιϊ ςτοιχεύα αναμϋνεται να δυςχερϊνουν την απρόςκοπτη λειτουργύα του κυρύου ϋργου.

Για την εκτϋλεςη των ανωτϋρω εργαςιών ο Ανϊδοχοσ: (α) Θα διατηρεύ ςτενό ςυνεργαςύα με το ΥΑΑ και ειδικότερα με
την Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου (ΓΓΕ), τα ςτελϋχη τησ οπούασ θα παρϊςχουν κατϊλληλη πληροφόρηςη και τα
απαραύτητα ςτοιχεύα για την ςύνταξη τησ μελϋτησ. (β) Θα πραγματοποιόςει επιτόπια ϋρευνα για πιθανϋσ ςυνϋργειεσ και
ςυλλογό πληροφοριών ςτουσ φορεύσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ που αναμϋνεται να ϋχουν ςημαντικό εμπλοκό ςτισ
λειτουργύεσ του κυρύωσ ϋργου ωσ προσ τα ςχϋδια και δρϊςεισ που ετοιμϊζουν και που ενδεχομϋνωσ ςυνδϋονται με (ό/και
ςυμπληρώνουν ό δύναται να αξιοποιηθούν για) την ΧτΑ. (Πϋραν τησ ΓΓΕ, ενδεικτικϊ αναφϋρονται οι Γενικϋσ Γραμματεύεσ
Βιομηχανύασ, Καταναλωτό, Φυτικόσ Παραγωγόσ, Ζωικόσ Παραγωγόσ, Αλιεύασ, Έρευνασ και Τεχνολογύασ, Ενϋργειασ και
Κλιματικόσ Αλλαγόσ, η Ειδικό Γραμματεύα Ανταγωνιςτικότητασ, η Επιτροπό Ανταγωνιςμού, οι Διευθύνςεισ Ιδιωτικόσ
Εκπαύδευςησ του Υπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, Υγεύασ, το Υπουργεύο Τουριςμού, το Υπουργεύο Εργαςύασ.) Η
ΓΓΕ ϋχει το δικαύωμα να υποδεύξει και ϊλλουσ φορεύσ πλϋον αυτών που θα επιλϋξει ο Ανϊδοχοσ.
Τύτλοσ παραδοτϋου: Υφιςτάμενη κατάςταςη, Πλαίςιο οργανώςεωσ και υλοποιήςεωσ του έργου ΧτΑ.
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3.2. Φάςη δεύτερη: Οργάνωςη του έργου και ανάπτυξη τησ αναλυτικήσ μεθόδου
O Ανϊδοχοσ θα προβεύ ςτον ςχεδιαςμό του κυρύου ϋργου περιγρϊφοντασ αναλυτικϊ τα ακόλουθα:
i.

Περύγραμμα: Τύ εύναι ςκόπιμο να περιλαμβϊνει το κυρύωσ ϋργο. Ποιο το βϊθοσ ςτο οπούο τα επιμϋρουσ
αντικεύμενα θα διερευνώνται. Ποιο το εύροσ και ποια τα χαρακτηριςτικϊ των ςτοιχεύων (ςτατιςτικών
δειγμϊτων) που θα χρηςιμοποιούνται ςτην ανϊλυςη. Ποιεσ οι πηγϋσ των πληροφοριών. Πώσ θα αυτοματοποιηθεύ
η ςυλλογό, ϋνταξη, προςαρμογό
και επεξεργαςύα των πληροφοριών ςε ϋνα ςύςτημα (ςυμπεριλαμβανομϋνων των διεπαφών και τησ
διαλειτουργικότητοσ με τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα των ςυνεργαζομϋνων φορϋων). Ποιεσ οι προτϊςεισ
βελτιώςεωσ του θεςμικού και επιχειρηςιακού περιβϊλλοντοσ, καθώσ και αλλαγών ςε επιμϋρουσ διαδικαςύεσ
προκειμϋνου να επιτευχθεύ η αποτελεςματικότερη λειτουργύα του κυρύωσ ϋργου. Ποιεσ οι ανϊγκεσ επιςτημονικόσ και
τεχνικόσ καταρτύςεωσ ό υποςτηρύξεωσ των αναλυτών και διαχειριςτών των πληροφοριών.

ii.

Ανϊπτυξη τησ αναλυτικόσ μεθόδου αξιοποιόςεωσ των πληροφοριών. Πώσ θα γύνεται ο προςδιοριςμόσ των
αγορών. Με ποιο κριτόριο θα ορύζονται οι επιμϋρουσ αγορϋσ (κλϊδοι και ζώνεσ). Πώσ θα εξετϊζονται προώόντα
που προορύζονται για ιδύα κατανϊλωςη. Πώσ θα αναλύονται οι κλϊδοι ωσ προσ την αξύα που δημιουργούν, τον
ανταγωνιςμό, την κερδοφορύα, τισ προοπτικϋσ απαςχόληςησ κ.ο.κ. Ποιεσ οι αγορϋσ ςτισ οπούεσ εύναι ςκόπιμο να
δοθεύ προτεραιότητα. Πώσ θα ιεραρχεύται η προτεραιότητα των παρεμβϊςεων που θα προτεύνονται.

iii.

Περιγραφό του μηχανιςμού που θα αναπτυχθεύ. Ποιοσ ο τρόποσ οργϊνωςησ και λειτουργύασ τόςο του
ερευνητικού τμόματοσ όςο και του τμόματοσ του Υπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςμού που θα
παρακολουθεύ και θα αξιοποιεύ και μετουςιώνει ςε προτϊςεισ πολιτικόσ ό/και θα δημοςιεύει το υλικό του κυρύου
ϋργου. (Επύ τούτου προτεύνεται η διατύπωςη τουλϊχιςτον δύο ςεναρύων.) Ποιο το αναμενόμενο κόςτοσ
λειτουργύασ του μηχανιςμού. Ποιο το χρονοδιϊγραμμα υλοποιόςεωσ και κόςτοσ λειτουργύασ των παρεμβϊςεων.
Πωσ θα εξαςφαλιςτεύ η αςφϊλεια των δεδομϋνων (διακύνηςη, προβολό, αποθόκευςη). Ποιοι εκτιμϊται ότι θα
εύναι κρύςιμοι παρϊγοντεσ για την επιτυχύα του κυρύωσ ϋργου.

Τίτλοσ παραδοτέου:
Οργάνωςη του έργου και ανάπτυξη τησ αναλυτικήσ μεθόδου.
3.3. Φάςη τρίτη: Εξειδίκευςη των δράςεων
Ο Ανϊδοχοσ θα εξειδικεύςει τα ακόλουθα:
i.

Τον τρόπο λειτουργύασ τησ ΧτΑ: Από πού θα αντληθούν και θα αντλούνται αυτοματοποιημϋνα τα ενδεδειγμϋνα
ςτοιχεύα, πωσ θα αναλυθούν και θα αναλύονται, πωσ θα αναπτυχθεύ η βϊςη δεδομϋνων και ποιοι θα εύναι οι
χρόςτεσ τησ, που θα αποθηκεύονται οι πληροφορύεσ και, εν γϋνει, πωσ θα επικαιροποιεύται η ΧτΑ.

ii.

Τα

αναλυτικϊ

εργαλεύα.

Το

διακλαδικό-περιφερειακό-μακροοικονομικό

υπόδειγμα.

Δύο

εφαρμογϋσ/προςομοιώςεισ.
iii.

Αποτύμηςη των αναγκών ςε διεπαφϋσ (Interfaces) με ϊλλα ςυςτόματα τησ Δημόςιασ Διούκηςησ ό και τρύτων
φορϋων

iv.

Την διαδικαςύα μεταπτώςεωσ των δεδομϋνων.

v.

Την βιωςιμότητα του κυρύου ϋργου. Λεπτομερώσ τισ απαιτόςεισ υποδομόσ και ςτελϋχωςησ. Ήτοι: (α) Τισ
προδιαγραφϋσ του ϋργου ςε επύπεδο προκόρυξησ. (Για αυτόν θα πρϋπει να ϋχουν οριοθετηθεύ και να ληφθούν υπ’
όψιν οι απαιτόςεισ ςχετικϊ με την εκτύμηςη του πλόθουσ χρηςτών, του όγκου των διακινούμενων δεδομϋνων
κ.τ.τ.) (β) Το πλόρεσ ςύςτημα διεξαγωγόσ, παρακολουθόςεωσ, αξιολογόςεωσ και παραλαβόσ του κυρύου ϋργου
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των γνωςτικών αντικειμϋνων ό/και δεικτών και διαδικαςιών που θα απαιτηθούν ςε
κϊθε ϋνα από αυτϊ τα ςτϊδια). Το λεπτομερϋσ χρηματοοικονομικό ςχϋδιο και χρονοδιϊγραμμα τησ υλοποιόςεωσ.

Τίτλοι των τεςςάρων παραδοτέων:
Σχέδιο δράςησ για τον τρόπο λειτουργίασ τησ ΧτΑ και αναλυτικά εργαλεία
Μελέτη καταρτίςεωσ των απαιτήςεων και προδιαγραφών μεταπτώςεωσ των δεδομένων.
Συςτήματα οργανώςεωσ για την διοίκηςη και παρακολούθηςη τησ υλοποίηςησ του έργου.
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4.

Τεύχη τεχνικών προδιαγραφών, ςε επίπεδο προκήρυξησ, για την υλοποίηςη του έργου.
Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγήσ τησ μελέτησ, περιγραφή και υποχρεώςεισ του αναδόχου

4.1. Χρονοδιάγραμμα
Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ (ΥΑ) εύναι υποχρεωμϋνοσ να: (α) Συμπεριλϊβει ςτην προςφορϊ του λεπτομερϋσ χρονοδιϊγραμμα
διεξαγωγόσ του παρόντοσ ϋργου με οπτικό αναπαρϊςταςη του προγραμματιςμού (Gantt, PERT) των κυρύων οροςόμων,
τησ ακολουθύασ των εργαςιών του ϋργου και των ομϊδων ϋργου που θα εμπλϋκονται ανϊ φϊςη. (β) Περιλϊβει ςτο
χρονοδιϊγραμμϊ του τουλϊχιςτον τισ τρεισ φϊςεισ και τα παραδοτϋα που περιγρϊφονται ςτο προηγούμενο κεφϊλαιο.
Ωσ κυριότερα ορόςημα του ϋργου ορύζονται τα εξόσ:
Έναρξη του ϋργου. Ορύζεται αμϋςωσ μετϊ τησ υπογραφό τησ ςυμβϊςεωσ μεταξύ του Αναδόχου και τησ ΓΓΕ.
Τοποθετεύται το ςυντομότερο δυνατόν μετϊ την κατακύρωςη του διαγωνιςμού.
Η παρϊδοςη του κειμϋνου που ςχετύζεται με την πρώτη φϊςη που περιγρϊφεται ςτο προηγούμενο κεφϊλαιο θα
λϊβει χώρα εντόσ ενόσ μηνόσ από την υπογραφό τησ ςυμβϊςεωσ. Αντιςτούχωσ, η παραδόςεισ των κειμϋνων που
ςχετύζεται με την δεύτερη φϊςη θα λϊβει χώρα εντόσ ενόσ τριμόνου από την υπογραφό τησ ςυμβϊςεωσ και των
κειμϋνων που ςχετύζονται με την τρύτη φϊςη εντόσ πενταμόνου από την υπογραφό τησ ςυμβϊςεωσ.
Λόξη του ϋργου. Αφού ϋχουν εκπληρωθεύ και ελεγχθεύ από την πλευρϊ τησ ΓΓΕ όλεσ οι ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του
Αναδόχου, γύνεται η οριςτικό παραλαβό του ϋργου.
Η ΓΓΕ, ςε ςυνεργαςύα και ςυμφωνύα με τον Ανϊδοχο, μπορεύ να κϊνει τροποποιόςεισ - αναθεωρόςεισ ςτο
χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκπληρώςει όλεσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ςε αντιςτοιχύα
με τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εκδόςεισ του χρονοδιαγρϊμματοσ.
Ο χρόνοσ ςυνολικόσ υλοπούηςησ τησ Δρϊςησ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ μϋχρι και την οριςτικό παραλαβό και του
τελευταύου παραδοτϋου, εύναι πϋντε (5) μόνεσ, με δικαύωμα παρϊταςησ ςε ςυμφωνύα των δύο μερών, εφόςον οι
ςυνθόκεσ το απαιτόςουν, χωρύσ αλλαγό του φυςικού αντικειμϋνου και χωρύσ αύξηςη του οικονομικού αντικειμϋνου.
Η ςυνολικό απαςχόληςη ςτο ϋργο εύναι 20 (εύκοςι) ανθρωπομόνεσ.
Επιπλϋον, για χρονικό διϊςτημα τουλϊχιςτον τριών (3) μηνών από την ημερομηνύα παραλαβόσ του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ
εγγυϊται, με δόλωςη ςτην προςφορϊ του, ότι θα παρϋχει υποςτόριξη ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, υπό τον τύπο
διευκρινόςεων (προφορικώσ ό/και εγγρϊφωσ αν αυτό απαιτηθεύ), ςε θϋματα που ϊπτονται των παραδοτϋων του ϋργου,
χωρύσ καμύα οικονομικό επιβϊρυνςη για την Αναθϋτουςα Αρχό.
4.2 Σχήμα Διοίκηςησ Έργου
Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋτει εμπειρύα ςε οικονομετρικϋσ αναλύςεισ, ιδύωσ επιμϋρουσ αγορών, καταςκευόσ
μακροοικονομικών κλαδικών ό και περιφερειακών υποδειγμϊτων, καθώσ και ςε αξιοπούηςη πηγών πληροφοριών και
διαχεύριςη-ςύνδεςη πληροφοριών που τηρούνται ςε ετερογενό ςυςτόματα. Αυτό θα τεκμαύρεται από το επιςτημονικό
και υποςτηρικτικό προςωπικό που ϋχει ςτην διϊθεςό του και ςυγκεκριμϋνα από τα βιογραφικϊ και την ςυμμετοχό του
προςωπικού ςε παρόμοια ό ςυναφό ϋργα.
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει ςτην προςφορϊ του ολοκληρωμϋνη πρόταςη για το ςχόμα διούκηςησ, την
οργϊνωςη και τον προγραμματιςμό του ϋργου, το προςωπικό που θα διαθϋςει για την διούκηςη και υλοπούηςη του
ϋργου καθώσ και το αντικεύμενο και τον χρόνο απαςχόληςόσ τουσ ςε αυτό.
Ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει να ςυγκροτόςει κατϊλληλη Ομϊδα Έργου η οπούα θα απαρτύζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου
και τρύα (3) τουλϊχιςτον ςτελϋχη εκ των οπούων ϋνασ (1) θα εκτελεύ και χρϋη αναπληρωτό υπευθύνου ϋργου, για την
ϋγκαιρη και ποιοτικό υλοπούηςη του ϋργου. Ο Υπεύθυνοσ και τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου θα απαςχολούνται αποκλειςτικϊ
ςτο ϋργο και θα καλύπτουν ϋκαςτοσ τουλϊχιςτον ϋνα ανθρωπομόνα ανϊ μόνα. Τυχόν αλλαγό του προςωπικού θα τελεύ
υπό την ϋγκριςη τησ ΓΓΕ.
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καθορύςει ςτην προςφορϊ του τα ςτελϋχη που θα αναλϊβουν τουσ ρόλουσ:
Του Υπεύθυνου Έργου
Του Αναπληρωτό Υπεύθυνου Έργου

20/24

ΑΓΑ: ΒΗΤΖΦ-18Ξ
ΑΔΑΜ: 14PROC001849220

Το ςτϋλεχοσ του Αναδόχου που θα αναλϊβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου πρϋπει να διαθϋτει τουλϊχιςτον τα
ακόλουθα προςόντα και εμπειρύεσ, επαρκώσ αποδεικνυόμενα:
Πανεπιςτημιακό δύπλωμα ςπουδών και γνώςεισ ςε θϋματα οικονομετρικών αναλύςεων που αφορούν ςε επιμϋρουσ
αγορϋσ και τον χώρο, δεκαετό ςυνολικό επαγγελματικό εμπειρύα εκ τησ οπούασ πενταετό επαγγελματικό εμπειρύα ςε
οργϊνωςη, ςχεδιαςμό, υλοπούηςη, διούκηςη/ςυντονιςμό ερευνών και μελετών αντιςτούχου μεγϋθουσ και απαιτόςεων
πολυπλοκότητασ που ολοκληρωθόκαν επιτυχώσ.
Για τα ςτελϋχη του Αναδόχου που θα απαςχοληθούν ςτο Έργο (Μϋλη Ομϊδασ Έργου), θα πρϋπει να γύνει αναλυτικό
αναφορϊ ςτην εμπειρύα και τουσ τύτλουσ ςπουδών. Τα ςτελϋχη που θα απαςχοληθούν ςτο Έργο θα αναφϋρονται
ονομαςτικϊ και θα παρατύθενται για το καθϋνα τα εξόσ ςτοιχεύα:
Αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα
Η θϋςη και ο ρόλοσ ςτο οργανωτικό ςχόμα του ϋργου (π.χ. Υπεύθυνοσ Έργου, μϋλοσ)
Το γνωςτικό αντικεύμενο / εργαςύα που θα καλύψουν
Η ςχϋςη με την εταιρεύα (υπϊλληλοσ, ςυνεργϊτησ, ςτϋλεχοσ κλπ)
Οι ανθρωπομόνεσ ςυμμετοχόσ κϊθε ςτελϋχουσ ανϊ φϊςη του ϋργου.
Τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου θα πρϋπει να καλύπτουν ςυνολικϊ τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ:
Εμπειρύα ςε θϋματα οικονομετρικών αναλύςεων που αφορούν ςε επιμϋρουσ αγορϋσ
Εμπειρύα ςε ανϊλυςη, ςχεδιαςμό, υλοπούηςη ςε οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ
Εμπειρύα ςε αξιοπούηςη ηλεκτρονικών πηγών πληροφοριών και διαςύνδεςη πληροφοριακών ςυςτημϊτων, καθώσ
και ςε ϊντληςη και διαχεύριςη πληροφοριών που τηρούνται από ετερογενό ςυςτόματα.
Εμπειρύα ςε ςχεδιαςμό βϊςεων δεδομϋνων
Η παραπϊνω εμπειρύα πρϋπει να αποδεικνύεται επαρκώσ από τη ςυμμετοχό των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου ςε
παρόμοια ϋργα.
5. Τρόποσ επικοινωνίασ ΓΓΕ και αναδόχου, καθώσ και ςυναφή θέματα
5.1. Τρόποσ επικοινωνίασ ΓΓΕ και Αναδόχου
Κρύςιμοσ παρϊγοντασ για την επιτυχύα τησ μελϋτησ εύναι η ςτενό ςυνεργαςύα του ςτελεχιακού δυναμικού τησ ΓΓΕ με τα
ςτελϋχη του Αναδόχου ςε πολλαπλϊ επύπεδα. Δεδομϋνου ότι η ςυνεργαςύα θα εύναι διαρκόσ, τόςο ςε τυπικό όςο και ςε
ϊτυπη μορφό, προκύπτει ϋνα ςύνολο θεμϊτων τα οπούα πρϋπει να αντιμετωπύζονται με τυποποιημϋνο τρόπο, ώςτε να
διαςφαλύζεται η αρτιότητα ςτην ανϊπτυξη, να αποφεύγονται αποςπαςματικϋσ και ϊςκοπεσ ενϋργειεσ, να μειώνονται οι
όποιεσ τριβϋσ, να μεγιςτοποιεύται ο βαθμόσ ςυνειςφορϊσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών, με τελικό ςτόχο την
διαςφϊλιςη τησ επιτυχύασ του ϋργου.
5.2 Επικοινωνία για διαδικαςτικά θέματα
Ωσ διαδικαςτικϊ νοούνται θϋματα που αφορούν ςε παραδόςεισ και παραλαβϋσ παραδοτϋων, ςε υποβολό
παρατηρόςεων-αναφορών ςφαλμϊτων, καθώσ και ςε εκατϋρωθεν αιτημϊτων για αποκλύςεισ από ςυμβατικϋσ
υποχρεώςεισ όπωσ εύναι αποκλύςεισ από προκαθοριςμϋνουσ χρόνουσ, αλλαγϋσ ςτο περιεχόμενο παραδοτϋων ό ςτη ςειρϊ
παρϊδοςόσ τουσ κ.ο.κ.

i.

Παραδόςεισ – παραλαβϋσ παραδοτϋων: Η τυποποιημϋνη επικοινωνύα ορύζει για την παρϊδοςη κϊθε παραδοτϋου
την ςυνοδεύα επιςτολόσ που αναφϋρεται ςτο περιεχόμενο του παραδοτϋου, η οπούα και πρωτοκολλεύται.
Αντιςτούχωσ, όταν κλεύςει ο κύκλοσ των ελϋγχων και διορθώςεων, η παραλαβό πραγματοποιεύται με την αποςτολό
ςχετικόσ επιςτολόσ από την ΓΓΕ, η οπούα επύςησ πρωτοκολλεύται.
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ii.

Υποβολό παρατηρόςεων-αναφορών ςφαλμϊτων: Στο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ ελϋγχου του παραδοτϋων, η
υποβολό αναφορϊσ ςφαλμϊτων θα πρϋπει να πραγματοποιεύται μϋςω εντύπων ςχεδιαςμϋνων από τον Ανϊδοχο,
ώςτε να του εύναι απόλυτα ςαφϋσ το περιεχόμενο τησ αναφορϊσ. Αντιςτούχωσ, όταν υποβϊλλονται από την
Επιτροπό Παρακολουθόςεωσ και Παραλαβόσ του Έργου (ΕΠΠΕ) παρατηρόςεισ που αφορούν ςε παραδοτϋα, αυτϋσ
θα πρϋπει να πραγματοποιούνται γραπτώσ, με τρόπο ςυνοπτικό και ςαφό. Τα παραπϊνω ϋγγραφα θα
πρωτοκολλούνται.

5.3 Επικοινωνία για θέματα παρακολουθήςεωσ του έργου
Πϋραν τησ διαρκούσ ϊτυπησ επικοινωνύασ των δύο μερών που παρϋχει την δυνατότητα τησ ςτενόσ παρακολουθόςεωσ
του ϋργου, θα πρϋπει να οριςτούν από τον Ανϊδοχο και να εγκριθούν από την ΓΓΕ, ςυγκεκριμϋνα ςημεύα επύςημησ
ενημϋρωςησ με την διενϋργεια παρουςιϊςεων των παραδοτϋων που ϋχουν ολοκληρωθεύ, καθώσ και απολογιςτικών
θεμϊτων, όπωσ επύςησ ςυζητόςεων για όποια ζητόματα αφορούν ςτο ϋργο.
5.4 Επιτροπή Παρακολούθηςησ και Παραλαβήσ Έργου
Η παραλαβό του ϋργου τησ μελϋτησ θα γύνει από την ΕΠΠΕ που θα ςυςταθεύ με απόφαςη του ΓΓΕ, ςε τϋςςερα ςτϊδια
που θα αφορούν ςτισ τρεισ τμηματικϋσ παραλαβϋσ (ςτο τϋλοσ τησ πρώτησ, τησ δευτϋρασ και τρύτησ φϊςεωσ) και την μύα
Οριςτικό παραλαβό, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ. Η ςυνοπτικό περιγραφό και οι αρμοδιότητεσ τησ ΕΠΠΕ. ϋχουν
ωσ εξόσ:
Συνοπτικό περιγραφό: Η ΕΠΠΕ θα ςυςταθεύ από ϋμπειρα ςτελϋχη τησ ΓΓΕ και τησ ΕΥΣΕΔ Εμπορύου ό και με την
ςυμμετοχό ειδικών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
Έλεγχοσ και παραλαβό παραδοτϋων: Η ΕΠΠΕ θα εύναι η κύρια υπεύθυνη για τον ςυντονιςμό και την διενϋργεια
ελϋγχου των παραδοτϋων.
Καταγραφό παρατηρόςεων-ςφαλμϊτων / ϋλεγχοσ λειτουργικότητασ: Η ΕΠΠΕ

ωσ υπεύθυνη ελϋγχου και

παραλαβόσ θα εύναι αρμόδια για την καταγραφό παρατηρόςεων ό ςυλλογόσ ςφαλμϊτων. Επύςησ, θα εύναι
υπεύθυνη για τον ϋλεγχο των εξαγομϋνων αποτελεςμϊτων τησ μελϋτησ, την καταγραφό παρατηρόςεων,
ενδεχομϋνων ςφαλμϊτων και την ςύνταξη του οριςτικού πρωτοκόλλου παραλαβόσ.

5.5 Μεθοδολογία διοικήςεωσ και διαςφαλίςεωσ τησ ποιότητοσ του έργου
Ο Ανϊδοχοσ ςτην πρόταςό του θα πρϋπει να περιγρϊψει τισ μεθόδουσ και διαδικαςύεσ που θα ακολουθόςει για την
διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ κατϊ το ςχεδιαςμό και την ςύνταξη τησ μελϋτησ. Συγκεκριμϋνα, θα πρϋπει να γύνει αναφορϊ
ςτισ διαδικαςύεσ που αφορούν ςτα εξόσ:
Ανϊλυςη των απαιτόςεων του ςυνολικού ϋργου.
Ανϊλυςη των απαιτόςεων ςχετικών ερευνών.
Ανϊλυςη και ςχεδιαςμό αξιοποιόςεωσ των πηγών πληροφορύασ.
Εναρμόνιςη με τα διεθνό πρότυπα χρηςτικότητασ και διαλειτουργικότητασ.
5.6 Διαδικαςία Παραλαβήσ Έργου
Όλα τα παραδοτϋα του ϋργου προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϊ και να παραληφθούν θα πρϋπει να ελεγχθούν από την
αρμόδια ΕΠΠΕ.
Ο διαθϋςιμοσ για ϋλεγχο και υποβολό παρατηρόςεων από πλευρϊσ επιτροπόσ παραλαβόσ, χρόνοσ καθώσ και ο χρόνοσ
απόκριςησ του Αναδόχου θα πρϋπει ςε κϊθε περύπτωςη να εύναι επαρκόσ και ανϊλογοσ με την δρϊςη.
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Η παραλαβό του κϊθε παραδοτϋου θα πρϋπει να πραγματοποιεύται όταν η ΕΠΠΕ δεν ϋχει πλϋον να υποβϊλλει ϊλλεσ
παρατηρόςεισ.
Στην περύπτωςη διαπιςτώςεωσ παρεκκλύςεων κϊποιου παραδοτϋου από τουσ όρουσ τησ ςυμβϊςεωσ, η ΕΠΠΕ διαβιβϊζει
εγγρϊφωσ ςτον Ανϊδοχο – εντόσ επτϊ ημερών από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ παραδόςεωσ του – τισ παρατηρόςεισ
τησ επύ του παραδοτϋου, προκειμϋνου ο Ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ με αυτϋσ και να το επανυποβϊλει κατϊλληλα
διορθωμϋνο και ςυμπληρωμϋνο εντόσ επτϊ ημερών από την λόψη των παρατηρόςεων.
Η διαδικαςύα επανυποβολόσ μπορεύ να γύνει ϋωσ δύο φορϋσ και ςε καμύα περύπτωςη ο χρόνοσ παρατηρόςεων ό τησ
επανυποβολόσ παραδοτϋου δεν επηρεϊζει το ςυνολικό χρόνο του ϋργου.
Η παρϊδοςη του ϋργου από τον ανϊδοχο και η παραλαβό του Έργου από την ΕΠΠΕ γύνονται υποχρεωτικϊ μϋςα ςτισ
προθεςμύεσ που θα οριςτούν ςτην ςύμβαςη.
5.7 Προώπολογιςμόσ τησ δράςησ
Το ςύνολο τησ αμοιβόσ του Αναδόχου για την εκτϋλεςη του Έργου δεν μπορεύ να υπερβεύ το ποςό των ςαρϊντα χιλιϊδων
(40.000) ευρώ πλϋον ΦΠΑ.
Στο ανωτϋρω ποςό του προώπολογιςμού του Έργου περιλαμβϊνονται τα κϊθε εύδουσ ϋξοδα και δαπϊνεσ του Αναδόχου
για την εκτϋλεςη του Έργου.
Η χρηματοδότηςη του Έργου θα γύνει από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα»
του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ), και ειδικότερα από το
Πρόγραμμα τησ Τεχνικόσ Υποςτόριξησ Εφαρμογόσ / Υποπρόγραμμα Α’.
5.8 Εμπιςτευτικότητα – Ενημέρωςη
Kαθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη αυτόσ, o ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να
τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των
εργαςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του.
Ο ανϊδοχοσ δεν δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το Έργο χωρύσ την προηγούμενη ςυναύνεςη τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ούτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτη
Αναθϋτουςα Αρχό και δεν δεςμεύει την Αναθϋτουςα Αρχό, με κανϋνα τρόπο, χωρύσ προηγούμενη γραπτό ςχετικό
ςυναύνεςη αυτόσ.
Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων του ο ανϊδοχοσ, οφεύλει να μην ανακοινώνει ςε κανϋνα – παρϊ μόνο ςτα πρόςωπα
που δικαιούνται να γνωρύζουν - πληροφορύεσ που περιόλθαν ςε αυτόν κατϊ τη διϊρκεια και με την ευκαιρύα υλοπούηςησ
του Έργου. Κϊθε ϋγγραφο που χρηςιμοποιεύται ςτο πλαύςιο τησ υλοπούηςησ του ϋργου και κϊθε πληροφορύα που
προκύπτει από αυτό, παραμϋνει αυςτηρώσ εντόσ των αρμοδύων γι’ αυτϊ Υπηρεςιών του Υπουργεύου.

Εγκρύνεται
Ο Γενικόσ Γραμματϋασ Εμπορύου

Στϋφανοσ Κομνηνόσ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

Νλνκαζία Ρξάπεδαο …………………………..
Θαηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )
Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………
Ξξνο

ΔΟΥ ………….……

ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο Γξάζεσλ
ηνπ Ξ.Α.Α. ζηνλ Ρνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (ΔΠΔΓ Δκπ.)
Ξι. ΘΑΛΗΓΓΝΠ 20 ΑΘΖΛΑ ΡΘ 10181

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …… ΔΟΥ

………..

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ ΔΟΥ. ………………… (θαη νινγξάθσο) …………..……….. ……. ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη
ε
ππνρξέσζή
καο,
ππέξ
ηεο
εηαηξείαο
………………………………………..
Γ\λζε…………………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο
κε αξηζκφ ………….
ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί
ζαο
γηα ηε πξνκήζεηα
…………………………………… (αξ. απφθαζεο …./…./2013) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ……………. θαη
ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο ………... ΔΟΥ απηήο.
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
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