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ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ
δηαπξαγκάηεπζεο ζε Δπξψ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
«Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην
ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 κέζσ
πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€), πιένλ ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ :
1.1. Σνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α/99) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
Γηαηάμεηο»
1.2. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) «Τπαίζξην
Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
1.3. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ
ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ
Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10).
1.4. Σνπ Ν.3614/2007[ΦΔΚ Α΄267/3-12-2007] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
1.5. Σνπ Ν.3840/2010 [ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013»
1.6. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.7. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηηο
επ‟ απηνχ ηξνπνπνηήζεηο.
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1.8. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ,
Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΚ 85/Α/17-3-04)».
1.9. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο».
1.10. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005).
1.11. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ»,
ζπκπιεξσκαηηθψο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε.
1.12. Σνπ Π.Γ. 118/2013 [ΦΔΚ 152/Α/25-06-2013] «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο.
1.13. Σνπ Π.Γ. 119/2013 [ΦΔΚ 153/Α/25-06-2011] «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ
Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».

ηεο

2. Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σελ ππ‟ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απφθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ‟ αξηζ.
43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ‟ αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-06-2010
Τπνπξγηθή απφθαζε.
2.2. Σελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/Β/4-8-2008) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «χζηαζεο θαη
νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή Τπεξεζία
πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ
Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/16-5-2011).
2.3. Σελ ππ‟ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απφθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ‟ αξηζ.
43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ‟ αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-06-2010
Τπνπξγηθή απφθαζε.
2.4. Σελ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β‟ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο
ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε
δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ε
εθηέιεζε έξγσλ.
2.5. Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ ηνπ ηέθαλνπ
Κνκλελνχ ηνπ Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ.
2.6. Σελ κε Αξ. Πξση. Β3-337/13 (ΦΔΚ 2584/Β/2013) απφθαζεο «Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ
ππνγξαθή εγγξάθσλ «Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ …
…………».
2.7. Σελ απφθαζε αξ. πξση. 152.512/Φ5699-Α2/22-11-2013 ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» 2007-2013 γηα ηελ έληαμε ηεο
πξάμεο «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζε
ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 κέζσ πξνγξάκκαηνο
θνηλσθεινχο εξγαζίαο».
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3. Σα έγγξαθα :
3.1. Σελ κε Αξ. Πξση. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο
ηχπνπ Β ηεο ΔΤΔΓ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ.
3.2. Σελ πξφζθιεζε 41, κε αξηζκφ πξση. 151.977/Φ4812-Α2/10-09-2013 ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» 2007-2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
3.3. Σo κε αξ. πξση. 545/15-11-2013 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζεψξεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο
δξάζεο κε ηίηιν «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ
εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012
κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» (αξ. πξση. ΔΤΔΓ ΔΜΠ 792/15-11-2013).

Α ΞΝ ΦΑ Π ΗΕΝΚΔ

Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ
δηαπξαγκάηεπζεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ
κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή
γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο», σο απηφ έρεη ζην
ππφ ζηνηρείν 3.3 ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο παξνχζαο, ζπλνιηθήο αξρηθήο πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€), πιένλ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα απφθαζε.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ
απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζην θηίξην ηνπ
Τπ.Α.Α. (Πιαηεία Κάληγγνο, - Γξαθείν 237, 2νο φξνθνο ΣΚ. 101 81, Αζήλα) ή απνζηέιινληαο
ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε
ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπ.Α.Α. / ΔΤΔΓ Δκπ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν
παξάδνζεο ζε απηήλ ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία θαζψο θαη γηα ην
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην
αξγφηεξν κέρξη θαη ηηο 26/02/2014 εκέξα Ρεηάπηη θαη ψξα 12:00 μ.μ..
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 27/02/2014 εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα
12:00 ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ /
ΔΤΔΓ Δκπ., Πιαηεία Κάληγγνο, Σ.Κ. 10181, Αζήλα (Γξαθείν 1, Ιζφγεην, είζνδνο απφ Οδφ
Κάληγγνο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) ζπλεηαηξηζκνί
δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ
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Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη
λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο
κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Η ζπκκεηνρή ελφο κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ, απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ φισλ ησλ
ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη.
Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ
δηαπξαγκάηεπζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Η παξνχζα απφθαζε ζα αλαξηεζεί ζηα sites ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο www://gge.gov.gr, ηεο
ΔΤΔΓ Δκπ. http://eysed.gge.gov.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΚΟΜΝΗΝΟ ΣΕΦΑΝΟ
ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ:
- Γξαθείν Τπνπξγνχ Τπ.Α.Α. θνπ Κ. Υαηδεδάθε
- Γξαθείν Τθππνπξγνχ Τπ.Α.Α., θνπ Αζ. θνξδά
- Γξαθείν Γ.Γ. Δκπνξίνπ, θνπ η. Κνκλελνχ
- Δ.Τ.Γ. Δ.Π. “Φεθηαθή χγθιηζε”
- Τπεχζπλνο Πξάμεο, Κ. ππξφπνπινο
- Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
- Πξντζηακέλε Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ.
- Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ., Μνλ. Α, Β2,
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α
ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΣΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ
ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΣΟΠΙΝ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Απφθαζε δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε
Δπξψ, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ
ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε
ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν
2007-2012 κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο
εξγαζίαο» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε
ηηκή πξνζθνξάο

Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο

Γηαθφζηεο δέθα (210) εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αξρηθή πξνυπνινγηζζείζα
δαπάλε

20.000,00 € (Πιένλ ΦΠΑ)

Πξνυπνινγηζκφο πνπ
βαξχλεη

Π.Γ.Δ. , ΑΔ 058/8
Κσδ. Α: 2013Δ05880002

Κσδηθφο ΟΠ

457247

πγρξεκαηνδφηεζε

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΣΠΑ)

Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ

Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο

Φφξνη

8% ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, Ν.2198/1994, φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/1994

Κξαηήζεηο

0,1% Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ησλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ., ζχκθσλα κε ην άξζξ. 4 ηνπ
Ν. 4013/2011

Υξφλνο πινπνίεζεο ηεο
Πξάμεο

Δληφο δηαθνζίσλ δέθα (210) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο

Σφπνο πινπνίεζεο ηεο
Πξάμεο

ΔΤΔΓ Δκπ.
Πι. Κάληγγνο Σ.Κ.: 10181 Αζήλα

Παξαιαβή

Σκεκαηηθή παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»,
παξάγξαθνο 4.4 , ζει. 22.

Η Πξάμε «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην
ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 κέζσ πξνγξάκκαηνο
θνηλσθεινχο εξγαζίαο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»
2007-2013.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β
ΝΟΝΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Η δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε σο ακολούθυρ:
Α. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1.1. Ανεξάπηηηορ θάκελορ δικαιολογηηικών με ηην ένδειξη «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ»
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
1.1.1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία:
Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ.
Να αλαθέξνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ, κε βάζε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 34 & 39 ηνπ Π.Γ.
118/2007, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ
πξναλαθεξζείζα ππεχζπλε δήισζε, δειαδή εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ απνζηνιή έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο αλάζεζεο ζε απηφλ ζηνλ νπνίν αθνξά.
Να εγγπψληαη φηη ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ ηχπν
δηεπθξηλίζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
Να εγγπψληαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ππφ ηνλ ηχπν δηεπθξηλίζεσλ (πξνθνξηθψο ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
1.1.2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν Σερληθήο Ιθαλφηεηαο –
Δκπεηξίαο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη
επαξθψο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο:
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ έλα ζηέιερνο, ην νπνίν ζα απαζρνιείηαη ζε
πιήξε απαζρφιεζε, ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ αλζξσπνκήλα αλά κήλα θαη ζα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, εληφο
ηεο νπνίαο ζα δηαηεξεί θαη νπνηνδήπνηε έληππν ή ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπ δηαηίζεηαη ή
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε γηα
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ δεδνκέλσλ. Σν
ζηέιερνο ην νπνίν ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θάησζη
πξνζφληα:
Σίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ή Βηβιηνζεθνλφκνπ ή Αξρεηνλφκνπ
ηνπιάρηζηνλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο
Σξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ

επηπέδνπ

Σα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε αληίζηνηρν βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε ηίηινπο
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ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη πηζηνπνηήζεηο, γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαη έξγα ή
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη ή ζπκκεηάζρεη έσο ηε ζηηγκή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κε
ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ ζην βηνγξαθηθφ. Δπίζεο ε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη
βάζεη ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή βεβαηψζεσλ εξγνδνηψλ απφ ην πιήζνο θαη ηελ
επξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηείραλ, απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ελαζρφιεζήο ηνπο κε ζρεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη απφ ηελ θαηνρή ζέζεο επζχλεο ζε
ζρεηηθά έξγα.
εκεηψλεηαη φηη ηπρφλ αιιαγή ηνπ ζηειέρνπο πιήξεο απαζρφιεζεο ζα ηειεί ππφ ηελ
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν δε αληηθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ κε ηελ παξνχζα απφθαζε πξνζφλησλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
πξνβεί ζε ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία αιιαγήο, ελψ ζην δηάζηεκα απηφ ην αξρηθφ ζηέιερνο ζα παξέρεη θαλνληθά ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά.
1.2. Αλεμάξηεηνο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ήηνη:
α) ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή
β) ην πνζνζηφ ΦΠΑ θαη
γ) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Πηο θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ:
Η ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Διδική
πηπεζία Πςνηονιζμού & Δθαπμογήρ Γπάζευν ηος π.Α.Α. ζηον Ρομέα ηος
Δμποπίος).
Ο ηίηινο ηεο Πξάμεο («Τηθιοποίηζη ηος ιζηοπικού μηηπώος ηυν Δηαιπιών
(ςπόσπευν εγγπαθήρ ζηο ΓΔΚΖ) ζε ηλεκηπονική (τηθιακή) μοπθή για ηην
πεπίοδο 2007-2012 μέζυ ππογπάμμαηορ κοινυθελούρ επγαζίαρ»)
Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο.
Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

Β. ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ
επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί
λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο,
θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε παξνχζα απφθαζε.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο
γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 13/02/2014 εκέξα
Ξέμπηη θαη ψξα 14:00, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν δχν (2)
εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ
εμεηάδνληαη.
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο
απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
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Γ. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο
Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Μνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ
ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δηαηξεζεί κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ
νπνίν πεξηέρεηαη.
Η δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν
ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο
δηαδηθαζίαο.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά ηελ δηάηξεζή
ηνπο κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη
καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ
Τπεξεζία. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ απφ ηελ
Δπηηξνπή, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξίζεη, κε ζρεηηθή απφθαζε, ε Τπεξεζία.
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ
πξνζθεξφλησλ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο.

Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαιαβήο, Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο, ζε δχν δηαθξηηά ζηάδηα, σο εμήο:
I. Έιεγρνο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπκθσλίαο απηψλ κε ηνπο νηθείνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
II. Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε
Η Δπηηξνπή ζε θάζε ζηάδην ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο.
Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή
πξνζθνξάο. Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο
ΦΠΑ.
ΠΡ. ΑΞΝΓΝΣΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΝ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξάο, ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απνδνρήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί
ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα:
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Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.

Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα απνζθξαγηζηνχλ, ειεγρζνχλ, θαηαγξαθνχλ απφ ηε Μνλάδα
Β2΄ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. ζε ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ,
κε ζθνπφ ηελ έθδνζε ή κε ηεο Απφθαζεο αλάζεζεο θαη ηε ζχλαςε ή κε ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο, ηπρφλ καηαίσζε απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή επαλάιεςε
απηήο θιπ.
Ε. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ν επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (Δγγχεζε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο) αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ
πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθή αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ Ξαπαπηήμαηορ Δ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά
ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ
αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε
φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη‟ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ
Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ.118/2007

Ζ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07.

Θ. ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ
Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπ 4.3 θαη 4.4
ηνπ παξαξηήκαηνο Γ «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ», απφ αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα ζπζηαζεί κε ζρεηηθή απφθαζε.
Η νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ, ιακβάλνληαο ππ‟
φςηλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο Πξάμεο.
Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα
(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη
απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο
πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ
θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο
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Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο
θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή
Δθπηψηνπ".
Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή
πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ
κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην,
εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ
Π.Γ.118/2007.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007.

Η. ΞΙΖΟΥΚΖ
Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. θαη
ζα βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8) σο εμήο:
α) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο
απνινγηζηηθήο έθζεζεο,
β) ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο
απνινγηζηηθήο έθζεζεο,
γ) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα
ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη
Παξαιαβήο Έξγνπ.

ΗΑ. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ &
ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ.
ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
(ΔΠΔΓ Δμπ.)

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ
Δ.Ρ.Ξ.Α.
Ξόλη: Αθήνα
Ζμεπομηνία: …… / … /……..
Απ. Ξπυη.:

Σαρ. Γ/λζε
Σ. Κ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
e-mail:

:
:
:
:
:

………

Κάληγγνο 20
101 81

ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΝ
( Πελ. ……..)
Απιθμόρ:
Ξοζό:
Ανάδοσορ:
Δίδορ:
Δνδιαθεπόμενη πηπεζία: ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ
ΔΚΞΝΟΗΝ
Σν έξγν «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην
ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 κέζσ
πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο» κε Κσδηθφ ΟΠ 457247 θαη κε Κσδηθφ πξάμεο
Α: 2013Δ05880002

ήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ..ηνπ έηνπο …. (……), ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο - Κάληγγνο 20- Αζήλα, νη ππνγεγξακκέλνη,
αθελφο ν/ε…………………….………… θάηνηθνο ……..., πνπ εθπξνζσπεί κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ/ηεο
απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία …….. πνπ εδξεχεη……., νδφο …… , ΣΚ
……….…., Σει. …..….., FAX:…..…., πνπ λνκίκσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ θν/θα…..…..
θάηνρν ηνπ κε αξηζκ .Γ.Α.Σ. ……….., ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξ. ……..πξαθηηθφ ηνπ Γ. (ΦΔΚ…
ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ. ζε ζψκα ), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:
Με βάζε ηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο …………………., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ.
247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ.35130/739
(ΦΔΚ Β‟ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ
Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ,
παξνρή ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε έξγσλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ σο άλσ λφκνπ, δηελεξγήζεθε
κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, γηα
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ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ (ππφρξεσλ
εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 κέζσ
πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Φεθηαθή χγθιηζε» 2007-2013, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο 20.000,00 € (πιένλ ΦΠΑ).
Σα 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
ζην αλσηέξσ θπζηθφ πξφζσπν, νλνκαδφκελν ζην εμήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε
''ΑΝΑΓΟΥΟ'', θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη
ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΔΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σν έξγν θαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, νξίδνληαη σο θαησηέξσ :
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΔΡΓΟ

ΑΞΙΑ κε
θξαηήζεηο ρσξίο
ΦΠΑ

Δ.Τ..Δ.Γ. Δκπ.

«Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ
κεηξψνπ ησλ Δηαηξηψλ
(ππφρξεσλ εγγξαθήο ζην
ΓΔΜΗ) ζε ειεθηξνληθή
(ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ
πεξίνδν 2007-2012 κέζσ
πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο
εξγαζίαο», ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΣΠΑ), θαη έρεη εληαρζεί ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Φεθηαθή χγθιηζε» 20072013
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ
ΦΠΑ 23%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

20.000,00 €

ΦΟΡΔΑ

Δ.Τ..Δ.Γ.
Δκπ.

20.000,00 €
4.600,00 €
24.600,00 €

Η γεληθή ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην παξαπάλσ έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δίθνζη Σεζζάξσλ
Υηιηάδσλ Δμαθνζίσλ Δπξψ (24.600,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α
(23%).
Η αλσηέξσ ηηκή λνείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ Δ.Τ..Δ.Γ. Δκπ. (Κάληγγνο 20, ΣΚ 101 81), γηα ηελ νπνίν πξννξίδεηαη
θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε
Απφθαζεο Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο
……………………, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
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ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σν πξνο πινπνίεζε έξγν, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ζα πιεξνί ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
θαη ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ……………, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο
πξνκεζεχηξηαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3ν
ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ
Υξφλνο Γηάξθεηαο έξγνπ: Η χκβαζε αλάζεζεο ζα έρεη δηάξθεηα
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

δηαθφζηεο

(210)

ΑΡΘΡΟ 4ν
ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκνζζνχλ θαη‟ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ
Κεθ. Γ ηνπ ΠΓ118/2007.
Η παξαθνινχζεζε & νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ
Δπηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί αξκνδίσο γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ.
Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη ζε δέθα
(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ παξαδνηέσλ ηφηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνχληαη
απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ηηο ππνδείμεηο
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο
πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο. Δάλ
θαη πάιη δηαπηζηψζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία γηα κηα αθφκε θνξά.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκφδνληαο
θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή
Δθπηψηνπ".
Η πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή) δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή
πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν, ηελ
κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην,
εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ" ηνπ
Π.Γ.118/2007.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ απφ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Π.Γ.118/2007.

ΑΡΘΡΟ 5ν
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ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ΔΤΔΓ Δκπ. θαη
ζα βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 058/8), σο εμήο:
α) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο
απνινγηζηηθήο έθζεζεο,
β) ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ηεο 2εο θαηά ζεηξά κεληαίαο
απνινγηζηηθήο έθζεζεο,
γ) ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα
ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη
Παξαιαβήο Έξγνπ.
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 35 ηνπ ΚΠΓ (Π.Γ. 118/07)
Γηεπθξηλίδεηαη φηη :
1) Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ην Γεκφζην ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε, απφ ηελ
πξνκεζεχηξηα, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
2) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% (άξζξ. 24 ηνπ Ν.
2198/94 ΦΔΚ 43Α/22-3-94).
3) ην 100% ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε 0,10% (άξζξ. 4 ηνπ Ν.
4013/2011 ΦΔΚ 204/15-09-11).
4) Ο ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζην
Γεκφζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 6ν
ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην
έξγν θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα- πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Γ.Γ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ πνπ κπνξεί λα
ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε ππάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα.
ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε /
δηαρείξηζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

ΑΡΘΡΟ 7ν
ΓΙΑΦΟΡΔ
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην παξφλ, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιε αξκφδηα
Γηθαζηήξηα.

ΑΡΘΡΟ 8ν
ΔΓΓΤΗΔΙ
Ο/ε Αλάδνρνο , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή κε
αξηζκφ ……… ηεο Σξάπεδαο ………………………..- Καηάζηεκα ………………. πνζνχ ……. € (……..), ην
νπνίν θαιχπηεη, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, πξν Φ.Π.Α .
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ
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πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ
θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν
πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο
πξνζηίκνπ.

ΑΡΘΡΟ 9ν
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ 118/07.
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη
λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιά θχιια ράξηνπ .
Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξσηφηππα ην κελ έλα θαηαηέζεθε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο
Αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΤΔΓ Δκπ. ην δε άιιν ζαλ δηπιφγξαθν πήξε ν/ε Αλάδνρνο θαη δήισζε
φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ.
247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξ.35130/739
(ΦΔΚ Β‟ 1291/11-08-2010) πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ
Ν.2362/95, θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ», θαηά ηα άξζξα ζηα νπνία αλαθνξά γίλεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε, ηεο νπνίαο
ν/ε αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε αλεπηθχιαθηα, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο
Απφθαζεο Αλάζεζεο …. θαη ηελ πξνζθνξάο ηεο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ

«ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖ

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ
Δ ΡΑΗΟΗΥΛ (ΞΝΣΟΔΥΛ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΠΡΝ ΓΔΚΖ)
(ΤΖΦΗΑΘΖ ) ΚΝΟΦΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ 2007-2012 ΚΔΠΥ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ »

ΡΝ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ ΡΥΛ

ΠΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ
1.
2.
3.
4.

Ξεπιγπαθή και Πκοπόρ ηηρ Γπάζηρ ........................................................
Ξλαίζιο λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ ............................................................
Αναμενόμενα Νθέλη από ηη Γπάζη .......................................................
Ανηικείμενο ηηρ Γπάζηρ .........................................................................
4.1. Έπγο ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη .............................................................
4.2 Απαιηούμενα Ξποζόνηα ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη ..................................
4.3. Κέθοδορ λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ ............................................................
4.4. Ξαπαδοηέα και Σπονοδιάγπαμμα ηηρ Γπάζηρ ...........................................
5.
Ξποϋπολογιζμόρ ηηρ Γπάζηρ .................................................................
6.
Δμπιζηεςηικόηηηα – Δνημέπυζη .............................................................
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1 . Ξ ε πιγπαθή κ αι Π κ ο π ό ρ ηη ρ Γ πάζη ρ
θνπφο ηεο Γξάζεο «ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΟΣΔΗΝ ΑΛΥΛΚΥΛ ΔΡΑΗΟΗΥΛ ΡΖΠ ΓΓΔ», πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα
πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ 2: «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ εηαηξηψλ ηεο ΓΓΔ» ηεο
Ξπάξηρ «Τηθιοποίηζη ηος ιζηοπικού μηηπώος ηυν εηαιπιών (ςπόσπευν εγγπαθήρ
ζηο ΓΔΚΖ) ζε ηλεκηπονική (τηθιακή) μοπθή για ηην πεπίοδο 2007-2012 μέζυ
ππογπάμμαηορ κοινυθελούρ επγαζίαρ» είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ζηελ νξγάλσζε, ηελ επίβιεςε θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ
εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο πεξηφδνπ
2007-2012, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ επί πεληάκελν απφ άλεξγνπο, σθεινχκελνπο
πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΔ ζα επηιεγεί εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο
κε εκπεηξία ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ, ν νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα νξηδφκελα γηα ην
ζθνπφ απηφ ζηειέρε ηεο ΓΓΔ, ζα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο
Γξάζεο.
2 . Ξ λαίζιο  λο π ο ίη ζη ρ ηη ρ Γ πάζη ρ
Η ΓΓΔ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη, σο ζπλδηθαηνχρνο, ηελ Ξπάξη «Τηθιοποίηζη ηος
ιζηοπικού μηηπώος ηυν Δηαιπιών (ςπόσπευν εγγπαθήρ ζηο ΓΔΚΖ) ζε ηλεκηπονική
(τηθιακή) μοπθή για ηην πεπίοδο 2007-2012 μέζυ ππογπάμμαηορ κοινυθελούρ
επγαζίαρ» ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 41 ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» ππφ ηνλ ηίηιν
«Γεκηνπξγία δεκνζίνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ κε ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο επειημίαο
κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο».
Η πξφζθιεζε κε αξηζκφ 41 ηεο ΔΤ Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» αθνξά ζε έξγα
ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ δεκνζίσλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο
ην θνηλφ. Σα έξγα ηεο πξφζθιεζεο 41 ζα πινπνηεζνχλ παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε
έξγα ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη εηδηθφηεξα κε πξνγξάκκαηα
θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, άλεξγνη κε γλψζεηο πιεξνθνξηθήο θάζε επηπέδνπ
(απφ ζηνηρεηψδε άηππε γλψζε έσο θαη ΠΔ Πιεξνθνξηθήο) ζα απαζρνιεζνχλ επί πεληάκελν,
κε θάιπςε ησλ ακνηβψλ ηνπο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνβιέςνπλ θαη ζα
πξνζθέξνπλ νη δηθαηνχρνη ησλ έξγσλ ηεο πξφζθιεζεο.
Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
ζε ειεθηξνληθή (ςεθηαθή) κνξθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012, ε νπνία ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ αξρείνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο ΓΓΔ θαη ηνπ
Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ.
Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ Αξρείνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ε
εηζαγσγή ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαη
αζθαινχο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
ηεο ρψξαο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ πνιίηεο, ηελ
βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ζηελ ηαρχηεξε
πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. Δπίζεο, κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ
ςεθηαθνχ αξρείνπ ζα γίλεη δπλαηή ε πξφζβαζε ηεο ΓΓΔ ζην κεηξψν ησλ Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο (κεηφρνπο, κέιε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θ.ι.π.) ή ηηο αξρέο
(Γηθαζηήξηα θ.ι.π.) θαη δελ είλαη εχθνιν λα επξεζνχλ ζηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ θπζηθψλ
θαθέισλ θαη ησλ ρηιηάδσλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο.
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζα θαζνξηζηνχλ ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο
ηεο κεηαθνξάο ζην Γ.Δ.ΜΗ., θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηδηθψλ θαη
λνκαξρηαθψλ Μεηξψσλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ,
ησλ Μεηξψσλ ή Βηβιίσλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ησλ Μεηξψσλ Αζηηθψλ
πλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Μεηξψσλ Δπξσπατθψλ Οκίισλ Οηθνλνκηθνχ θνπνχ.
Η Πξάμε ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ζήκεξα απαηηείηαη γηα ηελ αλεχξεζε
ζηνηρείσλ απφ ηνπο θπζηθνχο θαθέινπο. Οη ελδηαθεξφκελνη – ππεξεζίεο θαη πνιίηεο - ζα
εμππεξεηνχληαη άκεζα σο πξνο ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θηι. Δπίζεο, ζα
γίλεη εθηθηή ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη έθδνζεο
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ.
Σειηθνί σθεινχκελνη ηεο Πξάμεο είλαη:
1.

Οη Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.

2.

Όινη νη Αζθαιηζηηθνί Φνξείο

3.

Σα Γηθαζηήξηα

4.

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο

5.

Οη Γ/λζεηο Α.Δ. ηεο ρψξαο

6.

Οη πνιίηεο, φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ
ΚΝ 2190/1920

ηα πιαίζηα ηνπ Υποέργοσ 2: «Ψηυιοποίηση τοσ ιστορικού μητρώοσ των εταιριών
της ΓΓΕ» ηεο σο άλσ Πξάμεο, πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί ην Αξρείν ηεο πεξηφδνπ 20072012 πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε ΑΔ θαη Πίζηεσο θαη ζηε Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ.
Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Αξρείν ηεο ΓΓΔ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε
1140.
ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ππάγνληαη ελ ελεξγεία εηαηξείεο, εηαηξείεο πνπ έρνπλ ιπζεί θαη
βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο θαζψο θαη αλελεξγέο εηαηξείεο πνπ είηε έρνπλ
απνξξνθεζεί είηε έρνπλ ιπζεί θαη εθθαζαξηζηεί, είηε έρνπλ πησρεχζεη θαη γεληθψο δελ
δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ.
ηνλ αξηζκφ απηφ ησλ εηαηξεηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπγρσλεπζείαπνξξνθεζεί απφ εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΔ θαη ησλ
νπνίσλ νη θάθεινί ηνπο έρνπλ ζηαιεί απφ ηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρίεο θαη έρνπλ εληαρζεί ζην
ελ ιφγσ Αξρείν.
Δπίζεο ζην Αξρείν επξίζθνληαη θαη πιεζψξα άιισλ εγγξάθσλ θαη ππνζέζεσλ, φπσο
απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ, έιεγρνη ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Δλεκεξσηηθά ηεο Γ/λζήο ΑΔ θαη Πίζηεσο, εηαηξηθφ δίθαην, δηάθνξα
επξσπατθά-θνηλνηηθά ζέκαηα, λνκνζεζία, ηξαπεδηθή λνκνζεζία, εθζέζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία,
θ.ι.π.
Οξηζκέλεο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ςεθηνπνίεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
θαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν,
είλαη νη εμήο:


Μεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ



Αλάγθε δηαρσξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία
(ήηνη πξηλ θαη κεηά ηηο 31.12.2006)



Αξθεηά κε αξρεηνζεηεκέλα ζηνηρεία ζηνπο θαθέινπο ηνπο
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Καηά πεξίπησζε δπζαλάγλσζηα ζηνηρεία



Απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα θαηαρψξηζεο



Απμεκέλεο απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο αθεξαηφηεηαο ησλ Φαθέισλ



Μεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

Σα πξνο ςεθηνπνίεζε ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη κνλαδηαία αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
αθνξνχλ κία ζπγθεθξηκέλε πξάμε π.ρ. Γεληθή πλέιεπζε. Έηζη π.ρ. ην Πξαθηηθφ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνηειεί
κνλαδηαίν ζηνηρείν παξφιν πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ Γεληθή πλέιεπζε σο
δηθαηνινγεηηθφ ζηνηρείν απηήο.
Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε φηη ε ζάξσζε ησλ αξρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε
ζηνηρείν αθφκε θαη αλ απηφ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ, ελφο ππνθαθέινπ,
φπσο π.ρ. είλαη ην “Πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο” ην νπνίν κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, απηφ
θαζ‟ εαπηφ, θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία.
Καηά ζπλέπεηα, ζε έλαλ ππνθάθειν πνπ πεξηέρεηαη εληφο ηνπ παλφδεηνπ θάθεινπ κηαο
εηαηξείαο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξέπεη λα
ςεθηνπνηνχληαη μερσξηζηά θαη απνηεινχλ κνλαδηαία ζηνηρεία αιιά λα κπνξνχλ λα
παξαπέκπνπλ ζε απηφλ, ηνλ ππνθάθειν, θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο, κε νξηζκέλα “θιεηδηά”
παξαπνκπήο ζε απηφλ.
Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο θιεηδί αλαδήηεζεο ελφο ζηνηρείνπ κίαο εθάζηεο εηαηξίαο πξέπεη λα
είλαη:
1. ε εκεξνκελία πνπ έρεη γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη
2. ην φξγαλν πνπ ηελ απνθάζηζε (εκεξνκελία θαη φξγαλν)
Γηα παξάδεηγκα:
i.

Πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-2009.

ii.

Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 30-6-2009.

iii.

Γηθαζηηθή Απφθαζε (Πξσηνδηθείν Αζελψλ αξηζκ. 3245/02-06-2009).

iv.

Δθθαζαξηζηέο

Σα πξνο ςεθηνπνίεζε ζηνηρεία είλαη ηα εμήο:
Α) Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Β) Πξαθηηθά Γ.. ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα απηνχ θαη ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ εθπξνζψπεζεο
θ.ι.π.
Γ) Δθζέζεηο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γ) Δθζέζεηο ειεγθηψλ, ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θ.ι.π.
Δ) Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο
Σ) Γηθαζηηθέο απνθάζεηο
Χο επί ην πιείζηνλ, ην κέγεζνο ησλ ζειίδσλ ηνπ Αξρείνπ είλαη δηάζηαζεο Α4. Οη
δαθηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο, ην ρεηξφγξαθν αξρείν θαη ηα ελ γέλεη θείκελα ή ηξφπνο γξαθήο
πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί απφ Η/Τ δελ μεπεξλά ην 1% ηνπ φινπ Αξρείνπ. Έλα κέξνο ηνπ
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αξρείνπ πνπ πηζαλφηαηα δελ μεπεξλά ηηο 3000 ζειίδεο δελ είλαη ζηελ θιαζζηθή δηάζηαζε Α4,
αιιά ζε άιιεο δηαζηάζεηο, θπξίσο (αιιά φρη απνθιεηζηηθά) Α3.
Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί είλαη αδχλαην λα
ππνινγηζηεί. Καηά πξνζέγγηζε, ζην Αξρείν ηεο Γ/λζεο Α.Δ. θαη Πίζηεσο ππάξρνπλ 170
κεγάιεο ληνπιάπεο, κε έλα κέζν φξν 40 θαθέισλ εηαηξεηψλ αλά ληνπιάπα πνπ θάζε
θάθεινο πεξηθιείεη ηνπιάρηζηνλ 1.400 ζειίδεο. πλεπψο 9.520.000 ζειίδεο (170 Υ 40 Υ
1.400) ηνπιάρηζηνλ είλαη έλαο θαη‟ εθηίκεζε αξηζκφο ζειίδσλ πξνο ςεθηνπνίεζε. Απφ απηέο,
ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ πεξίνδν 2007-2012, εθηηκάηαη φηη δελ ζα μεπεξάζεη ηηο 2.000.000
ζειίδεο. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 500.000 ζειίδεο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ
ηηο 140 επηρεηξήζεηο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ. Πξνθχπηνπλ ινηπφλ θαηά πξνζέγγηζε
2.500.000 ζειίδεο πξνο ςεθηνπνίεζε, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο
Πξάμεο.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ ςεθηνπνίεζεο απαηηείηαη ε
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ κε εκπεηξία θαη γλψζε αθελφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ πνπ
πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί θαη αθεηέξνπ ησλ ηδηαίηεξσλ δηαδηθαζηψλ ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΓΓΔ θαη ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο:
α) δχν (2) έκπεηξα ζηειέρε απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ,
ηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε θαη πιήξε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ ςεθηνπνίεζε αξρείνπ
γηα επηά κήλεο,
β) έλαο (1) εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, εηδηθεπκέλνο ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ,
επίζεο γηα επηά κήλεο θαη
γ) ηξηάληα ελλέα (39) άλεξγνη σθεινχκελνη πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο εξγαζίαο κε
γλψζεηο ΣΠΔ, γηα πέληε κήλεο.
Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο – αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ζηελ
πξφηαζή ηνπ πξνεγνχκελε πνιχ θαιή εκπεηξία ηνπ ζηελ ςεθηνπνίεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη
ζηελ νξγάλσζε ηεο πξφζβαζεο ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ.

3. Α ναμε νόμε να Ν θέ λη από ηη Γπάζη
Απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ νη
εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, νη νπνίεο, ελψ έρνπλ πιήξε
γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ ςεθηνπνίεζε αξρείνπ, δε δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο νξγάλσζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ.

4 . Α ν ηικ ε ίμ ε ν ο ηη ρ Γ πάζη ρ
4.1. Έπγο ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη
Έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ζα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο, επίβιεςεο θαη
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ κεηξψνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο πεξηφδνπ
2007-2012, ην νπνίν ηεξείηαη ζηε ΓΓΔ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ νξγάλσζεο ηεο ελζσκάησζεο
ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηε ζρεηηθή πιαηθφξκα ηνπ ΓΔΜΗ.
Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ εκπιεθφκελσλ
δηεπζχλζεσλ ζα αλαιάβεη
Σελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ
αξρείνπ πξνο ςεθηνπνίεζε
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Σελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ σθεινχκελσλ αλέξγσλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη
ππνζηήξημή ηνπο, ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπο
Σε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο
Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξάδνζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αξρείνπ
Σελ ελζσκάησζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηελ ςεθηαθή εθαξκνγή πνπ ζα
αλαπηπρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ σο ππνζχζηεκα ηνπ ΓΔΜΗ
Κάζε άιιε ελέξγεηα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε
ηνπ Τπνέξγνπ «Φεθηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κεηξψνπ ησλ εηαηξηψλ ηεο ΓΓΔ»

4.2 Απαιηούμενα Ξποζόνηα ηος εξυηεπικού ζςνεπγάηη
Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα:
-

Σίηιν ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ή Βηβιηνζεθνλφκνπ ή Αξρεηνλφκνπ επηπέδνπ
ηνπιάρηζηνλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.

-

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο

-

Σξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ

Σα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε αληίζηνηρν βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε ηίηινπο ζπνπδψλ,
επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη πηζηνπνηήζεηο, γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαη έξγα ή
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη ή ζπκκεηάζρεη έσο ηε ζηηγκή ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο ε
εκπεηξία απνδεηθλχεηαη βάζεη ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή βεβαηψζεσλ εξγνδνηψλ απφ
ην πιήζνο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηείραλ, απφ ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ελαζρφιεζήο ηνπο κε ζρεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη απφ ηελ θαηνρή ζέζεο
επζχλεο ζε ζρεηηθά έξγα.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παχζε ηεο ζπλεξγαζίαο εάλ απνδεηρηεί φηη ν
εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γξάζεο.

4.3. Κέθοδορ λοποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο
Θα ζπλεξγάδεηαη ζπλερψο κε ηα ζηειέρε ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΔ πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ.
Θα δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ
Θα ζπληάζζεη κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ
Θα εθπνλήζεη νξηζηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ
Γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε ΓΓΔ ζα έρεη ζπγθξνηήζεη
θαηάιιειε Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ δχν (2) έκπεηξα ζηειέρε ησλ
αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΓΓΔ. Σα ζηειέρε απηά ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη πιήξε γλψζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ ςεθηνπνίεζε αξρείνπ θαη ζα απαζρνινχληαη ζην έξγν πιήξσο εληφο
ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηα ζηειέρε
ηεο ΓΓΔ θαη απφ θνηλνχ, ζα αλαιάβνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ,
επίβιεςεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο.
Σηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ζα αλαιάβνπλ ηξηάληα ελλέα (39) άλεξγνη
σθεινχκελνη πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο, κε γλψζεηο ΣΠΔ, νη νπνίνη ζα
απαζρνιεζνχλ πιήξσο επί πέληε ζπλερφκελνπο κήλεο ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηεο
Οκάδαο Έξγνπ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. Θα πξφθεηηαη γηα
δψδεθα (12) άλεξγνπο απφθνηηνπο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, δεθανθηψ (18) άλεξγνπο απφθνηηνπο
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ελλέα (9) άλεξγνπο κε πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζηελ
Οκάδα „Έξγνπ ζηειερψλ ηεο ΓΓΔ θαη λα ηηο αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γξάζεο.
Η Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζα ηεξεί ζρεηηθφ παξνπζηνιφγην γηα ηνλ εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε, ην νπνίν κεηά ην πέξαο ηεο Γξάζεο, ζα δηαβηβάζεη ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Τπνέξγνπ.
Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα απαζρνιείηαη ζε πιήξε απαζρφιεζε, ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ
έλαλ αλζξσπνκήλα αλά κήλα θαη ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, εληφο ηεο νπνίαο ζα δηαηεξεί θαη νπνηνδήπνηε έληππν ή
ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπ δηαηίζεηαη ή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
ππεξεζηαθψλ δεδνκέλσλ.
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε Γξάζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δηάζεζε ησλ θηηξηαθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. Η απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ (θαη‟ εθηίκεζε: 3 θάλεξ, 12 Η/Τ γηα επεμεξγαζία θαη εηζαγσγή
ησλ κεηαδεδνκέλσλ, 1 εμππεξεηεηήο, έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο ησλ παξαγφκελσλ
κεηαδεδνκέλσλ) ζα έρεη εμαζθαιηζηεί έγθαηξα απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηεο ΓΓΔ.

4.4. Ξαπαδοηέα και Σπονοδιάγπαμμα ηηρ Γπάζηρ
Η Γξάζε πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε θαη ηελ ππνβνιή Παξαδνηέσλ, σο εμήο:
Οδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ θαη κέζνδνο εξγαζίαο ςεθηνπνίεζεο, κε απνδέθηεο ηνπο
σθεινχκελνπο άλεξγνπο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ Πξάμε (ρξφλνο παξάδνζεο: 20
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο)
Δλδηάκεζεο Μεληαίεο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ (ρξφλνο
παξάδνζεο: θάζε 30 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο)
Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξάδνζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αξρείνπ (ρξφλνο παξάδνζεο: 7
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο)
Σειηθή απνινγηζηηθή έθζεζε γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ
ηεο Γξάζεο (ρξφλνο παξάδνζεο: 7 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο)
Σα παξαπάλσ παξαδνηέα θαζψο θαη ην παξνπζηνιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3
ηνπ παξφληνο, ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ ζα
νξηζηεί ζρεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο.
Ο ρξφλνο ζπλνιηθήο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ, είλαη επηά (7) μήνερ, κε δηθαίσκα
παξάηαζεο ζε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηήζνπλ θαη εθφζνλ
εμαζθαιηζηεί έγθξηζε πξνο ηνχην απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε»
ρσξίο αιιαγή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Δπηπιένλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο εγγπάηαη, κε δήισζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ,
φηη ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ ηχπν δηεπθξηλίζεσλ (πξνθνξηθψο
ή/θαη εγγξάθσο αλ απηφ απαηηεζεί), ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ,
ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

5 . Ξ π ο ϋ π ο λ ο γ ι ζ μ ό ρ η ηρ Γ π ά ζ η ρ
Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Γξάζεο δελ κπνξεί
λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ είκοζι σιλιάδυν (20.000) εςπώ, μη ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΞΑ.
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Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή
χγθιηζε» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 (ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο).

6 . Δ μ π ιζηε ς ηικ ό ηη ηα – Δ ν η μ έ πυ ζη
Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο δεζκεχεηαη κε ξήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο ε νπνία ζα πξνεγείηαη
ρξνληθά ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Σν Αξρείν πξνο ςεθηνπνίεζε είλαη δηαβαζκηζκέλν σο
Απφξξεην θαη ε δηάδνζε ηκήκαηνο ή πιεξνθνξίαο απηνχ ηηκσξείηαη κε ηηο πνηληθέο δηαηάμεηο
ηνπ Α.Κ.
Δηδηθφηεξα, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη
Α) λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ ψζηε νπδείο ηξίηνο πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ππεξθείκελνο ή ππνθείκελνο απηνχ - λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην
δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηεο έγθξηζε.
Β) λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία
λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο εκπηζηεπηηθά. Η ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ
αλσηέξσ δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Γ) λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα παξαδίδεη κε ηε ιήμε ηεο χκβαζεο φια ηα ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ.
πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά
ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε
ηεο Γξάζεο θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ απηφλ. Σα αξρεία απηά πξέπεη
λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια αξρεία ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε πνπ δελ αθνξνχλ
ηε Γξάζε.
Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο δε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε
Γξάζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη
δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζρεηηθή
ζπλαίλεζε απηήο.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο νθείιεη λα κελ
αλαθνηλψλεη ζε θαλέλα – παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία πινπνίεζεο ηεο
Γξάζεο. Κάζε έγγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο θαη θάζε
πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ, παξακέλεη απζηεξψο εληφο ησλ αξκνδίσλ γη‟ απηά
Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΔ.
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Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………..
Καηάζηεκα
………………………….
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )
Ηκεξνκελία έθδνζεο ………………
Πξνο

ΔΤΡΧ ………….……

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο Γξάζεσλ
ηνπ ΤΠ.Α.Α. ζηνλ Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ (ΔΤΔΓ Δκπ.)
Πι. ΚΑΝΙΓΓΟ 20 ΑΘΗΝΑ ΣΚ 10181
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. …… ΔΤΡΧ ………..
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 ΔΤΡΧ. ………………… (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.Π.Α. αμίαο ………... ΔΤΡΧ απηήο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
ζ‟ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ.
Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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