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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Α) Αποδοχή πρακτικού Νο 1/04-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά
με την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης 1/2018
(αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206),
Β) Αποδοχή πρακτικού Νο2/19-06-2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά
με τη γνωμοδότηση περί της δυνατότητας επανάληψης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
αναφορικά με τη διακήρυξη 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171
και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206) με τροποποίηση όρων των τεχνικών προδιαγραφών,
Γ) Ματαίωση του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-062018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206) και
Δ) Επανάληψη της διαδικασίας Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το
υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (216.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,
1.2. Του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/10).
1.3. Του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
Διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
Του ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ
2007-2013».
Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του ν.4013/2011, (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές» και ειδικότερα την παράγραφο Ζ.
Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Του ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), περί σύστασης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων.
Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
Του ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14), «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων … 2014-2020» και το άρθρο 18, περί μετονομασίας της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα του Εμπορίου σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών παρεμβάσεων» (άρθρο 10, τροποποιήσεις του
ν.4270/2014).
Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
Του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/17) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/19) περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Τη με αρ. πρωτ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
2.2. Τη με αρ. πρωτ. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013)Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
2/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

Τη με αρ. πρωτ. 44009/ΔΕ5154/8-10-2013 (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής
των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».
2.4. Τη με αρ. πρωτ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ 2490/Β/2015) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2.5. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')» και ιδίως το άρθρο 2 και την
παράγραφο 2 του άρθρου 11.
2.6. Τη με αρ. πρωτ. 47677/ΕΥΘΥ 489/09.05.2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-05-2016) ΚΥΑ περί
«Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
τομέων Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή» και αντικατάσταση της με αριθμ. Β1−4977
(ΦΕΚ 1540/Β/04-08-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/1605-2011).
2.7. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β/3521/01-11-2016) απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση & αντικατάσταση της υπ.αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020…...αξιολόγησης
πράξεων”».
2.8. Τη με αρ. πρωτ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
2.9. Τη με αρ. πρωτ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2.10. Τη με αρ. πρωτ. 4348/467/Α3/08-09-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΑ για την ένταξη της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
2.11. Τη με αρ. πρωτ. 99036/15-09-2017 (ΑΔΑ: 60Ο2465ΧΙ8-ΡΩΩ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2017, στη ΣΑΕ 119/1 της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005.
2.12. Τη με αρ. πρωτ. 1929/Β3/375/28-03-2018 απόφαση της ΕΥΔ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σχετικά με την προέγκριση της διακήρυξης του Ανοικτού
Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των
διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2.3.
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2.13. Τη με αρ. πρωτ. 210/07-06-2018 (αρ. Διακήρυξης 1/2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξον

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 55206) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
με θέμα «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1
«Δημιουργία
Μητρώου
Ενιαίων
Τεχνικών
Προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)»,
της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%».
Τη με αρ. πρωτ. 266/16-07-2018 (ΑΔΑΜ : 18PROC003429551) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Παράταση της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ.
Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξων αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ 55206) για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των
διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»
Τη με αρ. πρωτ. 268/19-07-2018 (ΑΔΑ: 75Χ2465ΧΙ8-ΜΘΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1
«Δημιουργία
Μητρώου
Ενιαίων
Τεχνικών
Προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)»,
της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%».
Τη με αρ. πρωτ. 277/09-08-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003553150) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Α) Παράταση της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών και Β) ορθή επανάληψη ως προς τα στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής του Ανοικτού
Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171
και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206, έτσι όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρω. 266/1607-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003429551) για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1 «Δημιουργία
Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
«Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου
ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης
ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».
Τη με αρ. πρωτ. 56691/28-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΗΟ465ΧΙ8-ΛΜΠ)) Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί τοποθέτησης του Γεωργίου Πελέκη
ως προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ Ε&ΠΚ.
Τη με αρ. πρωτ. 79595/30-07-2019 (ΦΕΚ 507/ΥΟΔΔ/02-08-2019) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί διορισμού του Σταμπουλίδη
Παναγιώτη του Γρηγορίου., στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.
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2.19. Τη με αρ. πρωτ. 6880/B3/1711/18-11-2019 απόφαση της ΕΥΔ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σχετικά με την προέγκριση της επανάληψης της διαδικασίας
Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ. διακ. 3/2019) για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1
«Δημιουργία
Μητρώου
Ενιαίων
Τεχνικών
Προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)»,
της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
3. Τα έγγραφα :
3.1. Το με αρ. 17REQ001528934 πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3.2. Την με αρ. 17REQ001949433 έγκριση του με αρ. 17REQ001528934 πρωτογενούς αιτήματος στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3.3. Το με αρ. πρωτ. 09/05-01-2018 υπηρεσιακό σημείωμα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΕΔ Ε&ΠΚ
στο οποίο μεταξύ άλλων αιτιολογούνται ενδεικτικά οι λόγοι περί μη διαίρεσης της σύμβαση σε
τμήματα για την πράξη «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς &
Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και
εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 5007738.
3.4. Το πρακτικό Νο1/04-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ.
210/07-06-2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206).
3.5. Το με αρ. πρωτ. 52187/16-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών
Προδιαγραφών με θέμα «Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών του Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ)».
3.6. Το με αρ. πρωτ. 105/04-06-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή περί έγκρισης των προδιαγραφών της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 5007738.
3.7. Το με αρ. πρωτ. 110/12-06-2019 ερώτημα της ΕΔ ΕΣΠΑ Ε&ΠΚ προς την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού της διακήρυξης 1/2018 περί γνωμοδότησή της για τη συνέχεια του διαγωνισμού.
3.8. Το πρακτικό Νο2/19-06-2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με τη
γνωμοδότηση περί της δυνατότητας επανάληψης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
αναφορικά με τη διακήρυξη 1/2018 με τροποποίηση όρων των τεχνικών προδιαγραφών.
3.9. Το με αρ. πρωτ. 122/27-06-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή περί έγκρισης των προδιαγραφών της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 5007738. (ορθή επανάληψη).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή του πρακτικού Νο 1/04-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
(σχετ. 3.4) στο οποίο αναφέρεται ρητώς η μη υποβολή προσφορών στα πλαίσια του
Ανοικτού Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ :
18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206).
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2. Την αποδοχή του πρακτικού Νο 2/19-06-2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
(σχετ. 3.8) περί γνωμοδότησης για τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης αναφορικά με τη διακήρυξη 1/2018 με τροποποίηση όρων των τεχνικών
προδιαγραφών.

3. Τη ματαίωση του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-062018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206) λόγω μη υποβολής
προσφορών.
4. Την επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 264 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016 (άνω των ορίων
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας –
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
υλοποίηση του υποέργου 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2017ΣΕ11910005, με τροποποίηση όρων των τεχνικών προδιαγραφών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
και τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (174.355,00€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24/%) ποσού
σαράντα ενός χιλιάδων και οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (41.845,00€), δηλαδή στο συνολικό ποσό
των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (216.200,00€).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης:
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση προθεσμίας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης στο Κεντρικό ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Διαδικτυακός
τόπος Ημερομηνία ανάρτησης Ημερομηνία
Καταληκτική
Υποβολής Προσφορών.
της
Διακήρυξης
στη έναρξης υποβολής ημερομηνία υποβολής
διαδικτυακή πύλη του προσφορών.
Προσφορών
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
20/12/2019
20/12/2019
03/02/2020
www.promitheus.gov.gr
Ώρα: 12:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής Προσφορών στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της Προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του αρθρ. 6 του ν. 4155/2012 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και το αρθρ. 6 της αριθ.Π1-2390/2013
Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
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γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Η προκήρυξη του παρόντος θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στις ιστοσελίδα της ΕΔ Ε&ΠΚ http://eysed.gge.gov.gr και της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» www.antagonistikotita.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Παράρτημα Α: Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού.
Παράρτημα Β: Άρθρα Διακήρυξης.
Παράρτημα Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές.
Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών.
Παράρτημα Ε: Σχέδιο Σύμβασης.
Παράρτημα ΣΤ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Παράρτημα Ζ: Υπόδειγμα Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Σταμπουλίδη Π.
- Γεν. Γραμ. Εμπορίου & ΠΚ / Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.
- ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & καινοτομία», Μεσογείων 56, 115 27
Αθήνα, υπόψη κας Καμπίλαυκου Κ.
- Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κα Ζυγούρη Ειρήνη.
- Υπεύθυνο Πράξης, κ. Λιαπόπουλο Νίκο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Επιτελική Δομή Ε&ΠΚ.
- Προϊστάμενος Υπηρεσίας.
- Μονάδα Β.

7/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................................................ 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΆΡΘΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .......................................................................................................... 12
1
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................. 13

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ..................................................................................... 13
Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση ..................................................................... 14
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. ........... 14
Θεσμικό πλαίσιο......................................................................................................... 15
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. ............................... 15
Δημοσιότητα. ............................................................................................................. 15
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης.......................................................... 16

2.1

Γενικές Πληροφορίες ................................................................................................. 17

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................. 17

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Έγγραφα της σύμβασης ....................................................................................................... 17
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ......................................................... 17
Παροχή Διευκρινίσεων ........................................................................................................ 17
Γλώσσα ................................................................................................................................ 18
Εγγυήσεις ............................................................................................................................ 18

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ............................................... 19
Δικαίωμα συμμετοχής ......................................................................................................... 19
Εγγύηση συμμετοχής ........................................................................................................... 19
Λόγοι αποκλεισμού ............................................................................................................. 20
(κενό)................................................................................................................................... 22
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ..................................................................... 22
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ................................................................................. 23
(κενό)................................................................................................................................... 23
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ............................................................................................ 23
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ............................................................................... 24

2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ............................. 24
2.2.9.2
Αποδεικτικά μέσα ........................................................................................ 24
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης .................................................................................................... 28
2.3.1
2.3.2

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Κριτήριο ανάθεσης .............................................................................................................. 28
Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ............................................................................. 29

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ....................................................................... 29
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ..................................................................................... 29
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .......................................................................... 29
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ........................ 31

2.4.3.1
2.4.3.2

Δικαιολογητικά Συμμετοχής......................................................................... 31
Τεχνική Προσφορά ...................................................................................... 32

2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών ........................................................................................................................... 32
2.4.5
Χρόνος ισχύος των προσφορών ........................................................................................... 33
2.4.6
Λόγοι απόρριψης προσφορών ............................................................................................. 33
3
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................... 34

3.1
3.1.1
3.1.2

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών ................................................................. 34
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .............................................................................. 34
Αξιολόγηση προσφορών ...................................................................................................... 34

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου .......................................................................................................... 35
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης .............................................................................. 37
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία ................................ 37
8/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας .............................................................................................. 39

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) ............................................................ 40
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία............................................................. 40
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης .................................................................................... 40
Υπεργολαβία .............................................................................................................. 43
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της ............................................................ 43
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ............................................................... 43

5.1
5.2
5.3
5.4

Τρόπος πληρωμής ...................................................................................................... 45
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις ..................................................... 45
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων ...................... 46
Δικαστική επίλυση διαφορών ..................................................................................... 47

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Παρακολούθηση της σύμβασης .................................................................................. 48
Διάρκεια σύμβασης .................................................................................................... 48
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ................................................................ 49
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση ................................................................... 51
Αναπροσαρμογή τιμής................................................................................................ 51
Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου ................................................ 51

4

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................... 40

5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................. 45

6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................... 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .................................................................................................. 52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ............................................................................... 70
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εγγυητικΗΣ επιστολΗς συμμετοχΗς......................................................................................... 70
Υποδειγμα εγγυητικης επιστολης καλης εκτελεσης..................................................................................... 72
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................. 74
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) .............................................................. 84

9/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη
Αναδόχου για το υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των
διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής
μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2017ΣΕ11910005.

Αριθμός Διακήρυξης /
Ημερομηνία

3/2019

Είδος Διαδικασίας
Κριτήριο κατακύρωσης
Ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προθεσμία για υποβολή
διευκρινίσεων επί των όρων της
διακήρυξης
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών

Ανοικτός Διαγωνισμός του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
20/12/2019

22/01/2020
Ώρα 12:00
(Δώδεκα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία)
Ημερομηνία : 03/02/2020 Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 12.00

Τόπος κατάθεσης προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού.

Ημερομηνία : 10/02/2020 Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 12.00

CPV

79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
σχεδιασμού.

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

216.200,00€ (με ΦΠΑ 24%)
174.355,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμός που βαρύνει

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 119/1
Κωδ. ΣΑ 2017ΣΕ11910005

Κωδικός ΟΠΣ

5007738

Συγχρηματοδότηση

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
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Διάρκεια ισχύος προσφορών

Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

Φόροι

8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του Ν.4172/2013


Κρατήσεις

Τόπος παράδοσης
Παραλαβή

0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 του
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016,
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%
επί του χαρτοσήμου.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.: 10181 Αθήνα
Τμηματική παραλαβή, εντός 15 ημερών από την παράδοση
των εκάστοτε παραδοτέων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΆΡΘΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (εφεξής
Αναθέτουσα Αρχή ή ΕΔ Ε&ΠΚ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλατεία Κάνιγγος

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 81

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός NUTS

GR 30

Fax
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

210.38.00.547
http://eysed.gge.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Τσιόπουλος Ευάγγελος
2. Μπέρτος Εμμανουήλ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
210.38.93.381 vtsiopoulos@gge.gr
210.38.93.503 mbertos@gge.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξη & Επενδύσεων,
τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314 /2014 και ανήκει
στο Δημόσιο Τομέα.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες και
συγκεκριμένα η διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η σύμβαση δεν ανατίθεται από Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ).
Στοιχεία Επικοινωνίας.
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
γ)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
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1.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Είδος διαδικασίας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 264 του ν. 4412/16,
ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910005).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4348/467/Α3/08-09-2017 της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5007738 και Κωδικό
πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την αναβάθμιση της
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να στηρίζει την επιχειρηματικότητα μέσω του Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.). Το Μ.Ε.Τ.Π. ως εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας,
απαρτίζεται από ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για μια σειρά επιλεγμένων αγαθών και υπηρεσιών,
που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η έρευνα, συλλογή, ανεύρεση, συγκέντρωση, ταξινόμηση,
επεξεργασία-ανάλυση στοιχείων και συναγωγή συμπερασμάτων ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως υπάρχουν στην αγορά κατά τον παρόντα χρόνο, και τεκμηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και
όρων για αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν α) ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, β)
συμβατικά μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό αυτών, γ) ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός
αυτών, δ) εξοπλισμό πληροφορικής, ε) γενικό εξοπλισμό, στ) προϊόντα χάρτου, ζ) τρόφιμα, η)
υφάσματα, θ) είδη κλινοστρωμνής, ι) ένδυμα και υποδήματα, και ια) υπηρεσίες. Αναλυτικά τα αγαθά
και οι υπηρεσίες, αναφέρονται στο παράρτημα Γ «Τεχνικής Προδιαγραφές».
Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές θα ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών, τα δεδομένα της αγοράς, τα προβλεπόμενα
στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης τους.
Θα ενσωματώνουν επίσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, την κοστολόγηση του κύκλου ζωής
ενός προϊόντος ή μίας παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της σχέσης
ποιότητας-τιμής των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νέα
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις, και θα αποτελούν καλές πρακτικές για τις
αναθέτουσες αρχές. Θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και θα είναι άμεσα προσβάσιμες στη σχετική διαδικτυακή πύλη
(www.promitheus.gov.gr), με σκοπό τη διαφάνεια και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79415200-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν
14/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (174.355,00€), ΦΠΑ : σαράντα ενός
χιλιάδων και οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (41.845,00€)] και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα για τους
ακόλουθους ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους:


Προβλέπεται σχήμα διοίκησης και οργάνωσης του συνόλου του έργου,



Προβλέπονται οριζόντιες δράσεις (π.χ. διαβούλευση προτύπων, παρουσίαση –
προβολή) οι οποίες δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα και ενιαία από
πολλούς πιθανούς αναδόχους τμημάτων καθώς το έργο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί
σε φάσεις που αφορούν το σύνολο του έργου.



Μη ύπαρξη δυνατότητας επιμερισμού του παραδοτέου Π11, Ψηφιακού αρχείου
προτύπων σε πολλούς αναδόχους.



Η κοστολόγηση αφορά το σύνολο του έργου και όχι τμημάτων του και αποτυπώνεται
με ενιαίο τρόπο στο Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για τη σύμβαση.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις αναφερόμενες
στο αρχικό κείμενο (“έχοντας υπόψη”) της απόφασης.

1.5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03/02/2020 και ώρα 12:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

1.6

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
13/12/2019 (αριθμός δημοσίευσης 2019/S 243-597649) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, με ημερομηνία ανάρτησης 18/12/2019).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 83173.

15/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ημερομηνία ανάρτησης 18/12/2019).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (ΕΔ Ε&ΠΚ)
στη διεύθυνση (URL) : http://eysed.gge.gov.gr στην διαδρομή : http://eysed.gge.gov.gr/?p=2267 στις
19/12/2019,
καθώς και της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία»
στη
διεύθυνση
(URL):
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
στη
διαδρομή
:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/ στις 20/12/2019.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (εφόσον πραγματοποιηθεί) βαρύνει τη
συγχρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Πρώην ΕΥΣΕΔ)», υποέργο Νο 2 «Υποστήριξη λειτουργίας της ΕΔ ΕΔ Ε&ΠΚ»
(κατηγορία Γ7 «Έξοδα δημοσιεύσεων / Ανακοινώσεων»), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000972, ενταγμένη στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

1.7

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. 3/2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ ανάρτηση στις 18/12/2019), όπως αυτή
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμό δημοσίευσης
2019/S 243-597649).
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 12
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188) 1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην

1
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με
τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
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περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Σχετικό υπόδειγμα για τις εγγυητικές παρέχεται στο Παράρτημα Δ «Υπόδειγμα Εγγυητικών
Επιστολών».
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2
2.2.1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400,00€) ευρώ. Υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής
παρατίθεται στο παράρτημα Δ «Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών».
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. – (κενό)
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. – (κενό)
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4

(κενό)

2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
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τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (174.000,00€) για τις τρεις (3) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το παραπάνω
αναφερθέν ποσό.
2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας (3) τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της παρούσας
διακήρυξης, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα έργα / συμβάσεις:
 Μία (1) μελέτη στην έρευνα αγοράς, ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)
χωρίς ΦΠΑ.

 Μία (1) μελέτη εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών, ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.
Σημειώσεις:
1) ένα έργο / σύμβαση μπορεί να καλύπτει περισσότερα από ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα
αντικείμενα,
2) σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών αρκεί ένα τουλάχιστον μέλος της
ένωσης/κοινοπραξίας να πληροί την ως άνω απαίτηση.
β) να συγκροτήσει Ομάδα-ες Μελετών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές
Προδιαγραφές». Σημειώνεται ότι πέρα των απαιτήσεων που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτημα
για τις Ομάδα-ες Μελετών, θα πρέπει να οριστεί Υπεύθυνος του Έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών,

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 Δεκαετή τουλάχιστον συνολική επαγγελματική εμπειρία.
Καθένα από τα μέλη της/των Ομάδα-ες Μελετών, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών.
2.2.7

(κενό)

2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν
τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΣΤ «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του παραπάνω
κανονισμού2 .
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα3
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
2

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr, στην αντίστοιχη θεματική ενότητα Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
3
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ :
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
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στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά4:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή

4
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) – (κενό)
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. (κενό)
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση του
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών . Αν ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α) Πίνακα των έργων που καλύπτει τις απαιτήσεις του κριτηρίου, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και των δημόσιων ή ιδιωτικών παραληπτών. Ο Πίνακας έργων πρέπει
να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα ώστε να αποδεικνύει την κάλυψη της τεχνικής
ικανότητας
α Σύντομη
Προϋπολογισμός Ημερομηνία
Δημόσιοι ή
%
Στοιχείο
/ Περιγραφή Σύμβασης Έργου
Ολοκλήρωσης Ιδιωτικοί
Συμμετοχή Τεκμηρίωσης
α του Έργου
Παραλήπτες στο Έργο
(τύπος & ημ/νια
1.
2.
3.
4.
Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή
πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια
Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση
του γνησίου υπογραφής, είτε του ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, είτε του
υποψηφίου οικονομικού φορέα.
Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά, σε έκταση όχι μεγαλύτερη των δύο (2)
σελίδων έκαστο.
β) Αναλυτικά βιογραφικά των συμμετεχόντων στο Έργο καθώς και σχετικά τεκμήρια επαγγελματικών
προσόντων (αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, επαγγελματικών αδειών κλπ)
Β.5. (κενό)
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
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πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α
1
2
3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου
Παραδοτέα-εργασίες του έργου
Χρονοδιάγραμμα και φάσεις του έργου
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4

Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης του έργου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

30%
100%

Τα κριτήρια εξειδικεύονται και αναλύονται στο παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές».
2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που προκύπτει
από τον ακόλουθο τύπο:
Aj = 70 x Tj / Tmax + 30 x Kmin / Kj
Όπου:
Tmax = η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών
Tj = το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς
Kmin = η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Kj = η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του
Υποψηφίου.

2.4
2.4.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5) , στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις
της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
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υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο
72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Σημείωση:
Σχετικές
διευκρινήσεις
http://www.promitheus.gov.gr,

είναι
31/87

αναρτημένες
στη

στο

διαδικτυακό
τόπο
διαδρομή

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463
6403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης, στο οποίο
περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
της τιμής όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ζ «Υπόδειγμα Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς» της
διακήρυξης.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ζ «Υπόδειγμα Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς» της
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα Α «Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού» της παρούσας διακήρυξης.
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2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα
(10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1
3.1.1

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)5, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 10/02/2020 και ώρα 12:00.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών,
με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
5

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν.
4605/2019.
34/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω
σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
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αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή
του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης
για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 50% στην
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περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
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άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, , στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή
ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Δ «Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών» της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ «Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών» της
Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.

4.2

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης καθώς και με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, κατά
τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να εκπληρώνεται με τον
καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της.
4.3.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται
δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους
της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου/Υποέργου
του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να γίνει
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
4.3.4 Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτής ή οποιουδήποτε
δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου της
σύμβασης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς
χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει
να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της
εκχώρησης 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου
και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης
της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
4.3.5 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν ή λύσουν τη συνεργασία
τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την
αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
4.3.6 Εμπιστευτικότητα
1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με της υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
της συναίνεση.
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3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2 καλύπτουν
τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του, υπεργολάβους του και, εν
γένει, πάσης φύσεως προστιθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του
Έργου.
4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και
με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους
υλοποίησης του Έργου ή του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αναφέρει το Έργο που
του ανατέθηκε και την Αναθέτουσα Αρχή στο πελατολόγιό του και προς απόδειξη της
εμπειρίας του αποκλειστικά.
5. Η τήρηση εκ μέρους του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκτείνεται και μετά τη λήξη ή με άλλο τρόπο λύση της
σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον
Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις
άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί.
4.3.7 Πνευματικά Δικαιώματα
1. Οι μελέτες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, που έχει το δικαίωμα
να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην
Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα
με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά της, αλλά και κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της σύμβασης.
2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα της σύμβασης ρητώς εκχωρούνται στην
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην
σύμβαση. Ο Ανάδοχος φροντίζει ο ίδιος για την χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών από
τρίτους δικαιούχους με δικές του δαπάνες. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τα αποκλειστικά
δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και εν γένει Παραδοτέων του
αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών
βελτιώσεων των Παραδοτέων της σύμβασης, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία
του ζητηθεί για αυτά.
4. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο
για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των Παραδοτέων της
σύμβασης ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την
παραγωγή των Παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει και
να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά με δαπάνες του, για λογαριασμό της Αναθέτουσας
Αρχής, έναντι του τρίτου.
5. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή
αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για
κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου
μέσου.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει τα εκ του όρου αυτού δικαιώματα της
Αναθέτουσας Αρχής.
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4.4

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Εάν ο
Ανάδοχος έχει στηριχθεί στον εν λόγω υπεργολάβο για την κάλυψη των κριτηρίων χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας, ο νέος υπεργολάβος που θα τον αντικαταστήσει
θα πρέπει να διαθέτει την ίδια επάρκεια / ικανότητα για την οποία ο Ανάδοχος έκανε χρήση της
δυνατότητας για στήριξη σε τρίτους.
4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

4.5.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.
4.5.2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.1 της παρούσας.
4.5.3 Σε περίπτωση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 6.2 της παρούσας.

4.6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1.1. Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του και τα
οριζόμενα στο άρθρο 4.5 της παρούσας , θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:
 το 20% με την ολοκλήρωση της Φάσης Β (αποδοχή παραδοτέων Π1 για τον 1ο και 2ο
μήνα του έργου και παραδοτέων από Π2, Π3, Π4 και Π5).
 το 40% με την ολοκλήρωση της Φάσης Γ (αποδοχή παραδοτέων Π1 για τους μήνες 3
έως και 9 του έργου και αποδοχή παραδοτέων Π6, Π7 και Π8).
 το 40% με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Τα
αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι :







Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων
υπηρεσιών του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου της κατά περίπτωση, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής,
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου,
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης., καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του ν.4172/2013).

5.2

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. . Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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5.4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
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6
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο (Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομη ΕΣΠΑ Υπ.Οι.Α Τομέων Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. - (κενό).
6.1.3. - (κενό).

6.2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την υποβολή των παραδοτέων της φάσης Ε (Παραδοτέο Π.12) και της 12ης μηνιαίας
αναφοράς προόδου έργου (παραδοτέο Π.1)
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

A/A
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

ΦΑΣΕΙΣ/Μ
ΗΝΕΣ
1 ος -12ος
ΦΑΣΗ Α
/1ος
ΦΑΣΗ Β /12ος

Π6

Π7

Π8

ΦΑΣΗ Γ
/3ος – 9ος

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Έργου
Λίστα με το Συγκεντρωμένο Υλικό σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή
Παραδοτέο με την οργάνωση της διαδικασίας της έρευνας αγοράς
Παραδοτέο με την προτυποποίηση της Δομής των Τεχνικών
Προδιαγραφών με Συνημμένα Σχετικά Υποδείγματα προς Χρήση
Παραδοτέο με την προτυποποίηση – Ενοποίηση - απλούστευση των
Διαδικασιών και Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών με Συνημμένα
Σχετικά Υποδείγματα προς Χρήση
Αποτελέσματα έρευνας των χαρακτηριστικών και όρων των προϊόντων
και των υπηρεσιών (ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ προϊόντων και
υπηρεσιών) – Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για τα
επιλεγμένα δείγματα των προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(ΜΗΝΑΣ)
Μηνιαίως
1ος
1ος
2ος
2ος
3ος – 9ος
Τμηματικά ανά
μήνα (δύο
κατηγορίες ανά
μήνα)

Σχέδια Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Στο κάθε σχέδιο
συμπεριλαμβάνεται η αναφορά σε λίστα του συνόλου των προτύπων
(standards) που αναφέρονται ή απαιτούνται για τα αντίστοιχα είδη της
κατηγορίας.

3ος – 9ος
Τμηματικά ανά
μήνα (δύο
κατηγορίες ανά
μήνα)

Σχέδιο Οργάνωσης και Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης των
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

3ος
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A/A

ΦΑΣΕΙΣ/Μ
ΗΝΕΣ

Π9

Π10

Π11
Π12

ΦΑΣΗ Δ
/10ος–12ος

ΦΑΣΗ Ε
ος
ος
/11 –12

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(ΜΗΝΑΣ)

Παραδοτέο με Συγκεντρωμένες τις Παρατηρήσεις από τη Δημόσια
Διαβούλευση και με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις
(εφόσον απαιτούνται) επί των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

3ος– 11ος

Τελικά Τεύχη των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών σε κατάλληλη
ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αντίστοιχη
υποδομή (βάση δεδομένων) του ΕΣΗΔΗΣ (ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ)

11ος– 12ος
ος

Ψηφιακό Αρχείο Προτύπων (έως και 170 ΠΡΟΤΥΠΑ)

11

Ημερίδες Παρουσίασης - Προβολής Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

12

ος

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου - ΕΠΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 221, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την
παραλαβή του.
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου,
σύμφωνα με την προδιαγραφή του.
(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου
κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις με καθορισμό και του χρόνου εντός του οποίου θα
πρέπει να διορθωθούν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ και θα πρέπει να είναι
ανάλογος με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον
Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του
Παραδοτέου.
(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ και εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος.
(5) Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Ε.Π.Π.Ε. προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει
αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η
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ως άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική
προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τις 50 ημερολογιακές ημέρες.
(6) Όταν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την
προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του Παραδοτέου.
(7) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου
και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής.
(8) Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις
εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται
και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΠΠΕ υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 6.3.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
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πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.4

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων,, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

(κενό)

6.6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές της πράξης: Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης
Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)
1. Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να στηρίζει την επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία του Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ).
Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να στηρίζει την επιχειρηματικότητα αφορά
στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης ανταγωνισμού και συμμετοχής των επιχειρήσεων στις
δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσω της δημιουργίας ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τις κεντρικές προμήθειες του
Δημοσίου και για τις αποκεντρωμένες διαγωνιστικές διαδικασίες, αξιοποιώντας σύγχρονα διαγωνιστικά εργαλεία
(συμφωνίες – πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, δυναμικά συστήματα αγορών).
Το ΜΕΤΠ ως εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, θα απαρτίζεται από
ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για μια σειρά επιλεγμένων αγαθών και υπηρεσιών, που προμηθεύονται οι
αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές θα
ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών,
τα δεδομένα της αγοράς, τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τα αποτελέσματα
της δημόσιας διαβούλευσης τους. Θα ενσωματώνουν επίσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, την
κοστολόγηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μίας παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και τα κριτήρια
αξιολόγησης της σχέσης ποιότητας-τιμής των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις, και θα αποτελούν καλές πρακτικές για
τις αναθέτουσες αρχές. Θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στους σχετικούς διαγωνισμούς και
θα άρουν εμπόδια που παρακωλύουν και καθυστερούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και θα είναι άμεσα
προσβάσιμες στη σχετική διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr), με σκοπό τη διαφάνεια και την ενίσχυση
του ανταγωνισμού.
Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι επίσης απαραίτητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κεντρικών
προμηθειών με συμφωνίες-πλαίσιο και άλλα σύγχρονα διαγωνιστικά εργαλεία, όπως τα δυναμικά συστήματα
αγορών και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, που θα υλοποιούνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Η κεντρικοποίηση των δημοσίων
συμβάσεων σε συνάρτηση με το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓΕκΠΚ ως Εθνική
Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) προβλέπεται στο άρθρο 41 του Ν.4412/2016, που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ενσωματώνει τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ισχύει από 08-082016. Η υλοποίηση κεντρικών προμηθειών με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές θα έχει ως αποτέλεσμα τον
εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής.
Η δημιουργία του ΜΕΤΠ θα συμβάλει επίσης στην αναβάθμιση της ικανότητας της ΓΓΕκΠΚ, και συγκεκριμένα της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, να
στηρίζει την επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας τη λειτουργική δραστηριότητα της και ενισχύοντας την
αποδοτικότητα του έργου της, μέσω του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προς τρίτους υπηρεσιών.
Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών, την
άρση των εμποδίων συμμετοχής και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών της χώρας, που θα
ενισχύσει τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα.

2. Περιβάλλον του έργου
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Η δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓΕκΠΚ. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με τη διαχείριση των τεχνικών
προδιαγραφών, τόσο με βάση τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017 Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), αλλά και με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της ΓΓΕκΠΚ και της
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 Μελέτη, έλεγχος, τροποποίηση (όπου απαιτείται) και θεώρηση των καταρτιζομένων από τους φορείς
τεχνικών προδιαγραφών.
 Παροχή οδηγιών και τεχνικής συνδρομής σε δημόσιους φορείς σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών.
 Παροχή διευκρινήσεων σε ενδιαφερομένους επί των τεχνικών προδιαγραφών των διακηρύξεων
προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
 Συγκέντρωση, μελέτη, τυποποίηση και ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ειδών που
προμηθεύονται οι φορείς με τη σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, την τακτική επικαιροποίησή
τους, καθώς και οργάνωση σχετικού αρχείου.
 Μελέτη, έρευνα αγοράς και παροχή οικονομοτεχνικής συνδρομής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για
αγαθά και υπηρεσίες.
 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί,
συμφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e−auctions).
 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των
Προεμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων.
 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.
 Μελέτη και εισήγηση μέτρων, προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των
Δημοσίων Συμβάσεων.
 Γνωμοδοτήσεις επί των τεχνικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από φορείς ή/και προμηθευτές
καθώς και από εργαστήρια δοκιμών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των διαγωνισμών και της
εκτέλεσης των συμβάσεων.
 Εξέταση των πρωτοκόλλων παραλαβής και εισήγηση επί ποιοτικών –τεχνικών εκτροπών, που
παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η επιλογή των ειδών για τα οποία θα εκπονηθούν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές βασίστηκε στη μελέτη και
αξιολόγηση στοιχείων από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της τελευταίας 5ετίας. Συγκεκριμένα, η επιλογή έγινε με
βάση:
-

Τη συχνότητα ζήτησης και την ευρύτητα χρήσης των ειδών από φορείς του Δημοσίου.

-

Την οικονομική βαρύτητα των επιλεγμένων ειδών επί του συνόλου των προμηθειών του κάθε φορέα.

-

Την πολυπλοκότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών.

-

Την ανομοιομορφία που έχει παρατηρηθεί στις τεχνικές προδιαγραφές που συντάσσουν οι φορείς του
Δημοσίου για το ίδιο ή παρόμοια προϊόντα.

Στην παράγραφο 11, παρουσιάζεται ο Πίνακας με τις κατηγορίες των ειδών για τα οποία απαιτείται να
εκπονηθούν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές.

2.1. Δομή της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
Το οργανόγραμμα της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών είναι αυτό που εμφανίζεται στο
Σχήμα 1, σύμφωνα με το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017–Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης) .
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Σχήμα 1: Οργανόγραμμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ.Ε. κ Π.Κ

2.2. Νομοθετικό πλαίσιο του έργου
Το νομοθετικό πλαίσιο του έργου προσδιορίζεται από τα ακόλουθα βασικά νομοθετήματα:


Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή των
Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147).



Το Νόμο 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120) για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και το ΕΣΗΔΗΣ.



Οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών, Υπηρεσιών και Έργων.



Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017 – Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Σημειώνεται ότι στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και στο Ν.4412/2016 εξειδικεύονται διαγωνιστικές
διαδικασίες όπως η συμφωνία-πλαίσιο, το δυναμικό σύστημα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος, ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι. Επίσης, εισάγονται
πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας και η εσωτερική νομοθεσία εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της «αειφόρου
ανάπτυξης», της «περιβαλλοντικής διαχείρισης», και της «κοστολόγησης του κύκλου ζωής».
Για επιμέρους θέματα επί των προμηθειών του Δημοσίου υπάρχουν αντίστοιχα νομοθετήματα όπως ο
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, ο Ν.3855/2010
(ΦΕΚ Α’ 95) περί ενεργειακής απόδοσης κ.ά.
Ειδικότερα και σχετικά με την κεντρικοποίηση των προμηθειών, τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, τις τεχνικές
προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών και τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές
στα άρθρα 40, 41 και 54 του Ν. 4412/2016.

2.3. Υφιστάμενη κατάσταση – Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές
Ως Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί
αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από το φορέα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού ή της
παρεχόμενης υπηρεσίας, τα οποία προσδιορίζουν τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας, την
κατηγορία του υλικού, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση κλπ. και όχι
δευτερεύουσας σημασίας τεχνικά χαρακτηριστικά (επουσιώδη), που δεν συμβάλλουν στην ποιότητα του υλικού
και η ύπαρξη τους στις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ευρύτητας συμμετοχής στο
διαγωνισμό και να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, για να είναι σωστές, αποτελεσματικές και να συμβάλουν θετικά στην άρση των
εμποδίων για τις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω
αρχές, οι οποίες άλλωστε προβλέπονται από το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016:
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Να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.



Να μην περιέχουν περιοριστικούς ή φωτογραφικούς όρους ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή
ευρύτητα συμμετοχής στο δ/σμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.



Οι Τεχνικές Προδιαγραφές να συμμορφώνονται προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και τα εθνικά πρότυπα
(ΕΛΟΤ) , εφόσον αυτά υπάρχουν.



Να μην περιέχουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης.



Να μην αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής.



Να μην περιέχουν λάθη όπως π.χ. σε μονάδες μέτρησης, τεχνικές ορολογίες κλπ. γιατί έτσι προκαλούνται
ενστάσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.



Να λαμβάνουν υπόψη πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και κριτήρια
ενεργειακής απόδοσης, την κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας,
καθώς και κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην καινοτομία σε
αυτούς τους τομείς.

Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο σε κεντρικούς διαγωνισμούς, όσο και σε αποκεντρωμένες διαγωνιστικές διαδικασίες από
διαφορετικούς φορείς, καθώς περιλαμβάνουν τις αναγκαίες απαιτήσεις για τη συνήθη χρήση των προϊόντων ή
των παρεχομένων υπηρεσιών από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και επίσης αντικατοπτρίζουν την
τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και η αρμόδια Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών έχει συντάξει μέχρι τώρα και διαθέτει στο αρχείο της ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για τα
παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες:


Απορριμματοφόρα οχήματα



Απορριμματοφόροι κάδοι



Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα



Κλιματιστικά μηχανήματα



Χαρτί φωτοαντιγραφικό



Ρουχισμός τεχνικού προσωπικού



Τεχνικές προδιαγραφές υφασμάτων – Τεύχος Α’ – έκδοση 3η Υπ. Εμπορίου/Γεν. Δ/νση Κρατ.
Προμηθειών/Τεχνική Δ/νση



Τεχνικές προδιαγραφές υφασμάτων – Τεύχος Β’ – Υπ. Εμπορίου/Γεν. Δ/νση Κρατ. Προμηθειών/Τεχνική
Δ/νση.



Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων



Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Από τη συστηματική μελέτη των κειμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών και τη διαχείριση -χρήση τους έχουν
εντοπιστεί ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις, που επηρεάζουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τα κυριότερα
από αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:


Οι υποψήφιοι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών αδυνατούν σε κάποιες περιπτώσεις να συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διότι:
-

Τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες ακολουθούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τα
τεχνολογικά δεδομένα της παραγωγής, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν προϊόντα και
υπηρεσίες παρωχημένης τεχνολογίας.

-

Τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες ακολουθούν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας (σήμανση
CE, γενική ασφάλεια προϊόντων, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων) και τις αναθεωρημένες εκδόσεις των
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ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (ΕΛΟΤ, EN, ISO κ.λ.π), προκειμένου να κυκλοφορούν και να
παρέχονται νομίμως στην αγορά, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν προϊόντα και υπηρεσίες
που δεν ακολουθούν τις αλλαγές της νομοθεσίας και των προτύπων.
-

Οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και την αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για
οικολογικά και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές
αποκλείουν προϊόντα και υπηρεσίες αυτού του τύπου.

-

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν προϊόντα και υπηρεσίες υπερβολικά εξειδικευμένες σε σχέση
με τα δεδομένα της αγοράς και με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, με αποτέλεσμα να
περιορίζουν τη συμμετοχή, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε έναν συμμετέχοντα ή να καθιστούν το
διαγωνισμό άγονο.



Οι υποψήφιοι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών αποθαρρύνονται σε κάποιες περιπτώσεις να
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διότι δεν υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης
ανταγωνισμού, αφού για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες, που καλούνται να καλύψουν ίδιες ή παρόμοιες
ανάγκες από διαφορετικούς φορείς, οι τεχνικές προδιαγραφές περιέχουν διαφορετικές απαιτήσεις και όρους
ανάλογα με τη διακήρυξη του κάθε φορέα. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι γενικές διαδικασίες
(δειγματοληψία, μακροσκοπικός έλεγχος, υποβολή δειγμάτων κ.α.) για ίδια ή παρόμοια είδη είναι κοινές,
αλλά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τους φορείς στον τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών αυτών,
με αποτέλεσμα την ύπαρξη άνισων κανόνων τόσο στο στάδιο αξιολόγησης προσφορών, όσο και κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.



Οι υποψήφιοι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα κατανόησης των
τεχνικών προδιαγραφών των διακηρύξεων διότι:
-

Τα έγγραφα των υφιστάμενων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και των εκάστοτε προδιαγραφών των
αναθετουσών αρχών διαφέρουν σημαντικά ως προς τη δομή, την ηλεκτρονική αποτύπωση και
επεξεργασία, την απεικόνιση των απαιτήσεων και γενικότερα στερούνται τυποποίησης.

-

Οι τεχνικές προδιαγραφές στις διακηρύξεις των αναθετουσών αρχών χαρακτηρίζονται συχνά από
πολυπλοκότητα, διότι αναφέρονται σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και
επουσιωδών απαιτήσεων, ενώ επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις προδιαγράφονται και
χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχει αδυναμία ελέγχου και ταυτοποίησης τους.

-

Οι τεχνικές προδιαγραφές στις διακηρύξεις των αναθετουσών αρχών χαρακτηρίζονται συχνά από
ασάφειες σχετικά με τα απαιτούμενα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τους
όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά και το είδος των αποδεικτικών μέσων και το στάδιο που
προβλέπεται αυτά να προσκομίζονται.



Οι τεχνικές προδιαγραφές των φορέων δεν είναι πάντα διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε
παρακολουθούνται με κάποιο συστηματικό τρόπο οι αλλαγές που επέρχονται σε αυτές κατά τη διάρκεια της
όλης διαδικασίας των κρατικών προμηθειών (προσθήκες/διαγραφές, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις, που
γίνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου, θεώρησης, διευκρινίσεων και της άσκησης
ενστάσεων/προσφυγών).



Η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών πριν τη δημοσίευση των σχετικών διακηρύξεων σε ένα κεντρικό
ιστότοπο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική από τους περισσότερους φορείς. Συνεπώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν
συχνά τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για αστοχίες των τεχνικών προδιαγραφών πριν τη
δημοσίευση των σχετικών διακηρύξεων, με αποτέλεσμα να υποβάλουν μόνο σχετικές ενστάσεις για να
εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους.



Στη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών δεν υπάρχει επικαιροποιημένο αρχείο
ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, και δεν είναι δυνατή η γρήγορη επαλήθευση της συμμόρφωσης των
τεχνικών προδιαγραφών των φορέων και των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών με τις απαιτήσεις των
ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων.
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3. Αποδέκτες-ωφελούμενοι και αναμενόμενα οφέλη του έργου
Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να
στηρίζει την επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.) της
ΓΓΕκΠΚ συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη για τους αποδέκτες του έργου, που προέρχονται τόσο από το εξωτερικό
περιβάλλον (φορείς /αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του Δημοσίου), όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον (Διεύθυνση Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπές οργανικές μονάδες της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών της Γ.Γ.Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).
Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από το παρόν έργο με άμεση ή έμμεση επίδραση στις συγκεκριμένες ομάδες –
αποδέκτες του έργου είναι τα εξής:
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος ανάπτυξης ανταγωνισμού στις Δημόσιες Συμβάσεις με κοινούς
κανόνες συμμετοχής και αξιολόγησης προσφορών.



Ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις Δημόσιες Συμβάσεις με όρους που διέπονται από την αρχή της ίσης
μεταχείρισης και τους κανόνες της χρηστής διακυβέρνησης.



Δημιουργία σύγχρονου και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις Δημόσιες Συμβάσεις για
προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες.



Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς τις διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων και
γενικώς προς τη Δημόσια Διοίκηση.



Ενίσχυση της διαφάνειας και αποτύπωση των παρατηρήσεων ή διαφωνιών και γενικά των διαφορετικών
απόψεων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.



Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρύτητας συμμετοχής των επιχειρήσεων στις Δημόσιες
Συμβάσεις.



Απαλοιφή τεχνικών εμποδίων που συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.



Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους
στις Δημόσιες Συμβάσεις με νέα διαγωνιστικά εργαλεία όπου αξιοποιούνται οι ενιαίες τεχνικές
προδιαγραφές (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, συμφωνίες-πλαίσιο κλπ).



Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών.

Β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου καθότι η χρήση των ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών τους απαλλάσσει από τη σύνταξη αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με τα
προβλήματα που συνεπάγονται (π.χ. υπερβολικές τεχνικές απαιτήσεις, περιορισμοί, αναφορές
τεχνολογιών κτλ.)



Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για το σχεδιασμό μιας διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης, αφού οι
φορείς θα υιοθετούν τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές χωρίς να χρειάζεται να συντάξουν νέες τεχνικές
προδιαγραφές από την αρχή.



Βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων φορέων με τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και
Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων.



Εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προμηθευομένων ειδών και παρεχομένων υπηρεσιών,
καθώς αυτά θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τα πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας.



Άμεση πρόσβαση στις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr).
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Αξιοποίηση των νέων διαγωνιστικών εργαλείων και των κεντρικών προμηθειών.



Αξιοποίηση των τυποποιημένων εγγράφων των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για αντίστοιχη
τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των φορέων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπηρεσιών τους
προς τρίτους.

Γ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Αποτελεσματική και ποιοτική τεχνική ανταπόκριση – υποστήριξη στις ανάγκες των φορέων



Δραστική μείωση του χρόνου του ελέγχου και της θεώρησης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών



Υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, των ισχυόντων προτύπων ποιότητας και ασφάλειας
και των πράσινων/οικολογικών κριτηρίων κατά την κατάρτιση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.



Μείωση των στοιχείων και των εγγράφων που απαιτούνται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με
επακόλουθο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων



Δραστικός περιορισμός των περιπτώσεων ένστασης ή άσκησης ένδικων μέσων κατά των τεχνικών
προδιαγραφών των διαγωνισμών



Συμβολή στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την
αξιοποίηση των νέων διαγωνιστικών εργαλείων (συμφωνίες-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών,
ηλεκτρονικοί κατάλογοι).

4. Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς
πρακτικές και να αναφέρεται τουλάχιστον στα ακόλουθα :
 στην κατανόηση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου
 στο συνολικό σχεδιασμό του έργου με τις επιμέρους φάσεις του και στη διασύνδεση των επιμέρους
φάσεων μεταξύ τους
 στη μεθοδολογία σχεδιασμού και διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας (έρευνα αγοράς) των
τεχνικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων ειδών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε
κατηγορίας ειδών και την απαίτηση για ολοκληρωμένη τεχνική τεκμηρίωση κάθε ζητούμενου είδους
όπως υπάρχει στην αγορά
 στη μεθοδολογία αξιοποίησης των στοιχείων τεκμηρίωσης της έρευνας για την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία και κατάρτιση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τα στελέχη της
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΓΓΕκΠΚ.
 στη μεθοδολογία διασφάλισης της ποιότητας που θα εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του
παρόντος έργου
 στην οργάνωση και εκτέλεση κάθε άλλης δράσης που κρίνεται αναγκαία για την ολοκληρωμένη
υλοποίηση του παρόντος έργου
 στα τυχόν εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεθοδολογική προσέγγιση.

4.1. Βασικά βήματα – δράσεις
Τα βασικά βήματα-δράσεις υλοποίησης του παρόντος έργου είναι τα εξής:
1. Συγκέντρωση και οργάνωση όλου του διαθέσιμου προς μελέτη και επεξεργασία υλικού (νομοθεσία,
τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών, πρότυπα, κτλ)
2.

Τυποποίηση της δομής των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών που θα χρησιμοποιείται στους
διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων και των
παρεχομένων υπηρεσιών.

3.

Τυποποίηση και ενοποίηση διαδικασιών, οδηγιών και όρων, όπως π.χ. της δειγματοληψίας και της
διαδικασίας παραλαβής σε κοινά αποδεκτές διαδικασίες προς χρήση από όλους τους φορείς στις
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Δημόσιες Συμβάσεις. Στην τυποποίηση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη υποδειγμάτων πινάκων
κριτηρίων προς χρήση από τους φορείς.
4.

Οργάνωση και εκτέλεση της έρευνας αγοράς για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται η τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε προδιαγραφόμενου
είδους.

5.

Εκπόνηση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών των ζητούμενων ειδών όλων των κατηγοριών βάσει των
στοιχείων τεχνικής τεκμηρίωσης της έρευνας αγοράς και του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Έχουν
προηγηθεί η αντιστοίχιση με το κωδικολόγιο CPV, και η τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών με
αναφορά όλων των προτύπων (standards) που απαιτούνται ή χρησιμοποιούνται για κάθε
είδος/κατηγορία προς επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητας της αντίστοιχης ενιαίας τεχνικής
προδιαγραφής

6.

Οργάνωση και διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης για το σύνολο των ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία θα λάβει χώρα με σταδιακή επιλογή των προς διαβούλευση ειδών-ενιαίων
τεχνικών προδιαγραφών. Η δημόσια διαβούλευση θα απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και
συγκεκριμένα προς τους δημόσιους φορείς (θα υπάρξει και πρόσκληση συμμετοχής), προς τους
προμηθευτές-κοινό, προς θεσμικά όργανα του κράτους, επιστημονικούς και κλαδικούς φορείς,
εργαστήρια δοκιμών και τεχνολογικά κέντρα.

7.

Συγκέντρωση και μελέτη των παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης επί των σχεδίων ενιαίων
τεχνικών προδιαγραφών για τη συμπλήρωση ή/και τη διόρθωση τους όπου κρίνεται απαραίτητο.

8.

Διαμόρφωση του συνόλου των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών στην τελική τους έκδοση και στη μορφή
(π.χ .xls, .pdf, .doc) που εξασφαλίζει την ηλεκτρονική επεξεργασία και διαχείρισή τους καθώς και την
ενσωμάτωσή τους στο ΕΣΗΔΗΣ.

9.

Δημιουργία και οργάνωση του ψηφιακού αρχείου των ευρωπαϊκών/εθνικών προτύπων και των
κανονισμών που διέπουν ή είναι υποχρεωτικά για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα πρότυπα αυτά δεν θα
υπερβαίνουν σε αριθμό τα 170 και θα προέρχονται από το σύνολο των προτύπων που
χρησιμοποιήθηκαν ή γενικώς απαιτήθηκαν στις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών/κατηγοριών
του παρόντος έργου. Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα πρότυπα (standards) που
χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Το ψηφιακό αρχείο θα περιέχει τα
πρότυπα που αναφέρονται στις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και όσα για λόγους τεκμηρίωσης
και επιστημονικής πληρότητας κρίνονται απαραίτητα ώστε να υπάρχουν στη διάθεση της Δ/νσης
Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της ΓΓΕκΠΚ.

10. Διοργάνωση πέντε ημερίδων παρουσίασης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του ΜΕΤΠ σε χώρο που
θα εγκρίνει η ΓΓΕκΠΚ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Ηράκλειο Κρήτης), και εκτέλεση
επιλεγμένων δράσεων δημοσιότητας (αναρτήσεις στο Διαδίκτυο) για την προβολή και την ενθάρρυνση
της χρήσης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του ΜΕΤΠ από τις αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου
και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να συμμετέχουν
στη διαβούλευση.

4.2. Έρευνα, συλλογή και τεκμηρίωση όρων των τεχνικών προδιαγραφών
Η έρευνα, συλλογή και τεκμηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και όρων για αγαθά και υπηρεσίες του παρόντος
έργου περιλαμβάνει την ανεύρεση, συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία-ανάλυση στοιχείων και τη συναγωγή
συμπερασμάτων ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ειδών όπως υπάρχουν στην αγορά κατά τον
παρόντα χρόνο.
Στην προκειμένη περίπτωση, η ζητούμενη έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια και το θέμα της
προσδιορίζεται κυρίως από τα ακόλουθα ερωτήματα:
- Ποια είναι τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες τιμές τους που απαντώνται
πάντα στην αγορά ανά είδος;
- Ποια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν πάντα στην αγορά ανά είδος ή υπάρχουν στην
αγορά με διαφοροποιήσεις στα επιμέρους στοιχεία-τιμές τους;
- Ποια χαρακτηριστικά και όροι θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης του αγαθού ή της
παρεχόμενης υπηρεσίας και με ποιό συντελεστή βαρύτητας;
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-

Ποια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ανά είδος αναφέρονται σε πατέντες, εμπορικά σήματα, τύπους
ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής ή γενικώς αναφέρονται ως αποκλειστικότητες του κατασκευαστή;
Πόσοι διαφορετικοί τύποι προϊόντων και υπηρεσιών υπάρχουν ανά είδος αναλόγως της έκτασης των
τεχνικών χαρακτηριστικών, της σημασίας και των στοιχείων-τιμών αυτών;
Ποιες οι απαιτήσεις όσον αφορά την ορολογία, τις δοκιμές, μεθόδους δοκιμών τη συσκευασία και τη
σήμανση που πρέπει να φέρει κάθε είδος;
Ποια είναι τα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας ή απόδοσης και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις που ισχύουν ανά
είδος και σε ποιες εκδόσεις;
Ποιες είναι οι τιμές διάθεσης (κόστος) κάθε είδους (βάσει επίσημων τιμοκαταλόγων ή άλλων αντικειμενικά
αξιόπιστων στοιχείων) στην αγορά σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του;
Ποια είναι τα τυχόν αναλώσιμα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε είδους;
Ποια είναι η παραγωγική ικανότητα των τυχόν αναλωσίμων και ποιο είναι το κόστος αγοράς και χρήσης τους;
Ποιό είναι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει κάθε αγαθό / παροχή υπηρεσίας και ποιοί είναι οι
ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι που πρέπει να διέπουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές βάσει του νομοθετικού
αυτού πλαισίου;

Ο σκοπός της ζητούμενης έρευνας είναι να συγκεντρωθούν και να ταξινομηθούν τα πλήρη τεχνικά και
λειτουργικά στοιχεία των ζητούμενων προϊόντων και το σύνολο των όρων παροχής των υπηρεσιών του
Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με όλες τις τελευταίες τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις και όπως αυτά κυκλοφορούν
και παρέχονται στην αγορά κατά τον παρόντα χρόνο. Τα στοιχεία αυτά, εν συνέχεια, κατόπιν μελέτης και σχετικής
επεξεργασίας θα χρησιμοποιηθούν για να καθοριστούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που απαιτούνται
ανά προϊόν ή υπηρεσία προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη
χρήση για την οποία προορίζεται και με εξασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής στις Δημόσιες Συμβάσεις για
αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα από τη μελέτη και επεξεργασία των τεχνικών στοιχείων και των όρων των προϊόντων ή των
υπηρεσιών των ειδών πρέπει να απαντηθούν κυρίως τα εξής ερωτήματα:
- Ποια είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή κάθε
προϊόντος ή υπηρεσίας;
- Ποια χαρακτηριστικά και όροι ανά προϊόν ή υπηρεσία, είτε από τη φύση τους είτε λόγω των τιμών που
φέρουν, έχουν περιοριστικό χαρακτήρα (δηλ. παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μοντέλο ή
πάροχο);
- Ποια χαρακτηριστικά και όροι ανά προϊόν ή υπηρεσία μπορούν να έχουν προαιρετικό/επιθυμητό χαρακτήρα
χωρίς ταυτόχρονα να περιορίζουν τον ανταγωνισμό;
- Ποια χαρακτηριστικά και όροι ανά προϊόν ή υπηρεσία θεωρούνται απαράβατοι και πρέπει σε κάθε
περίπτωση να πληρούνται;
- Ποια χαρακτηριστικά και όροι θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης του αγαθού ή της
παρεχόμενης υπηρεσίας και με ποιό συντελεστή βαρύτητας;
Ο σχεδιασμός της έρευνας που θα γίνει από τον υποψήφιο Ανάδοχο πρέπει να έχει ως πρωταρχικό σκοπό τον
προσδιορισμό όλων των πηγών για την ανεύρεση και λήψη των ζητούμενων στοιχείων. Ο σχεδιασμός
προσδιορίζει και τις κατάλληλες διαδικασίες για το συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας: ποια είναι τα στοιχεία
που ενδιαφέρουν, που θα βρεθούν, πως θα συλλεχθούν και ποιες αναλύσεις τους θα επακολουθήσουν. Στις
πηγές πληροφοριών συμπεριλαμβάνονται, πρώτα από όλα, οι διακηρύξεις διαγωνισμών με ίδια και συναφή είδη.
Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τον τρόπο διενέργειας της έρευνας
αγοράς και τις πηγές πληροφοριών στις οποίες θα εστιάσουν έτσι ώστε η διεξαγωγή της έρευνας από τους
υποψήφιους αναδόχους να οδηγήσει στην αξιόπιστη καταγραφή και τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών
των ζητούμενων ειδών.
Οι υποψήφιοι πρέπει στην προσφορά τους να τεκμηριώσουν επαρκώς το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο
υλοποίησης του έργου που καλύπτει όλα τα στάδια και τις φάσεις του έργου.
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5. Χρονοδιάγραμμα και φάσεις του έργου
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του παρόντος έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες.
Οι φάσεις του έργου αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες δράσεις και συγκεκριμένα είναι οι ακόλουθες:
ΦΑΣΗ Α: Συγκέντρωση και οργάνωση του υλικού αναφοράς του έργου, αποτύπωση, ανασχεδιασμός ,
μοντελοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας και τις
σύγχρονες απαιτήσεις
ΦΑΣΗ Β: Τυποποίηση της δομής των τεχνικών προδιαγραφών και απλούστευση όλων των σχετικών διαδικασιών
που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
ΦΑΣΗ Γ: Έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών και όρων των ζητούμενων προϊόντων ή
υπηρεσιών και δημιουργία αρχικού σχεδίου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών. Εργαστηριακός έλεγχος για
δείγματα που θα συλλεχτούν από την αγορά για επιλεγμένα είδη.
ΦΑΣΗ Δ: Διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης του αρχικού σχεδίου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, συλλογή
και επεξεργασία των παρατηρήσεων της διαβούλευσης και διαμόρφωση της τελικής έκδοσης των ενιαίων
τεχνικών προδιαγραφών για κάθε είδος.
ΦΑΣΗ Ε: Οργάνωση και παράδοση του ψηφιακού αρχείου (μέχρι και 170) προτύπων και διοργάνωση ημερίδων
παρουσίασης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.
Οι φάσεις του έργου δύναται να προγραμματιστούν ώστε να εκτελεστούν σε παράλληλα χρονικά διαστήματα υπό
την προϋπόθεση πάντα ότι θα εξασφαλίζεται το έγκαιρο της παράδοσης, η πληρότητα και η αναμενόμενη
ποιότητα όλων των παραδοτέων του έργου.
Σημειώνεται ότι η διαχείριση του έργου έχει την ίδια διάρκεια με το έργο και δεν συνιστά ξεχωριστή φάση.
Οι δε φάσεις του έργου με τη χρονική διάρκεια αυτών παρουσιάζεται στο σχήμα 2.
Σχήμα 2: Χρονοδιάγραμμα και φάσεις του έργου

ΦΑΣΕΙΣ
/ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΦΑΣΗ Α

ΦΑΣΗ Β

ΦΑΣΗ Γ

ΦΑΣΗ Δ

ΦΑΣΗ Ε

Οι χρόνοι υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του έργου είναι ενδεικτικοί και οι υποψήφιοι στην πρότασή τους
πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (GANTT).

61/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

6. Παραδοτέα-εργασίες του έργου
Όλα τα παραδοτέα εννοούνται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

A/A
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

ΦΑΣΕΙΣ/Μ
ΗΝΕΣ
1 ος -12ος
ΦΑΣΗ Α
/1ος
ΦΑΣΗ Β /12ος

Π6

Π7

Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Έργου
Λίστα με το Συγκεντρωμένο Υλικό σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή
Παραδοτέο με την οργάνωση της διαδικασίας της έρευνας αγοράς
Παραδοτέο με την προτυποποίηση της Δομής των Τεχνικών
Προδιαγραφών με Συνημμένα Σχετικά Υποδείγματα προς Χρήση
Παραδοτέο με την προτυποποίηση – Ενοποίηση - απλούστευση των
Διαδικασιών και Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών με Συνημμένα
Σχετικά Υποδείγματα προς Χρήση
Αποτελέσματα έρευνας των χαρακτηριστικών και όρων των προϊόντων
και των υπηρεσιών (ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ προϊόντων και
υπηρεσιών) – Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για τα
επιλεγμένα δείγματα των προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(ΜΗΝΑΣ)
Μηνιαίως
ος
1
ος
1
2ος
2ος
ος

ος

ος

ος

3 –9
Τμηματικά ανά
μήνα (δύο
κατηγορίες ανά
μήνα)

Σχέδια Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Στο κάθε σχέδιο
συμπεριλαμβάνεται η αναφορά σε λίστα του συνόλου των προτύπων
(standards) που αναφέρονται ή απαιτούνται για τα αντίστοιχα είδη της
κατηγορίας.

3 –9
Τμηματικά ανά
μήνα (δύο
κατηγορίες ανά
μήνα)

Π8

Σχέδιο Οργάνωσης και Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης των
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

3ος

Π9

Παραδοτέο με Συγκεντρωμένες τις Παρατηρήσεις από τη Δημόσια
Διαβούλευση και με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις
(εφόσον απαιτούνται) επί των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

3ος– 11ος

Π10

Π11
Π12

ΦΑΣΗ Γ
/3ος – 9ος

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΣΗ Δ
/10ος–12ος

ΦΑΣΗ Ε
/11ος–12ος

Τελικά Τεύχη των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών σε κατάλληλη
ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αντίστοιχη
υποδομή (βάση δεδομένων) του ΕΣΗΔΗΣ (ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ)

11ος– 12ος

Ψηφιακό Αρχείο Προτύπων (έως και 170 ΠΡΟΤΥΠΑ)

11ος

Ημερίδες Παρουσίασης - Προβολής Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

12ος

Πίνακας 1: Παραδοτέα του έργου
Σχετικά με τα ανωτέρω παραδοτέα και εργασίες επισημαίνονται τα εξής:





Η προτυποποίηση της δομής και των διαδικασιών (παραδοτέα Π4 και Π5) θα γίνει σε συνεργασία με την
Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών και όποιο άλλο αρμόδιο όργανο απαιτηθεί.
Το ψηφιακό αρχείο των προτύπων (Π11) θα περιέχει μέχρι και 170 πρότυπα συνολικά και θα παραδοθεί στην
Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ.Ε, στο πλαίσιο του έργου. Τα πρότυπα αυτά θα
προέρχονται από το σύνολο των προτύπων που αναφέρονται στο παραδοτέο Π7 για κάθε κατηγορία και
είδος
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σταδιακή παράδοση των Π6 και Π7 παραδοτέων (φάση Γ) ώστε να διέρχονται
από τη δημόσια διαβούλευση με τον ίδιο σταδιακό ρυθμό με τον οποίο και θα αξιολογούνται και θα
παραδίδονται (Τμηματικά ανά μήνα: δύο κατηγορίες ανά μήνα).
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Στα είδη Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και τα Τρόφιμα τα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών
τους θα τεκμηριώνονται με παραπομπή σε βιβλιογραφικές πηγές. Για όσα από τα είδη δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα από βιβλιογραφικές πηγές, η τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών τους θα γίνει με εργαστηριακό
έλεγχο επιλεγμένων δειγμάτων που θα συλλεχθούν από την αγορά. Το κόστος των δειγμάτων και του
εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογιστούν στην οικονομική του
προσφορά.

Αναφορικά με τα πρότυπα (standards), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί από τους επίσημους
οργανισμούς τυποποίησης και να χορηγήσει στην Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών την
ισχύουσα έκδοση όλων των προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό εργασίας και αναφοράς κατά τη
σύνταξη των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα επιλεγμένα είδη μέχρι του αριθμού των 170 προτύπων.
Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των προτύπων που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται στις ενιαίες
τεχνικών προδιαγραφές όλων των ζητούμενων ειδών υπερβαίνει τα 170 πρότυπα τότε θα δοθεί προτεραιότητα:






στα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) για τα είδη που υπόκεινται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.
σε ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. ISO, BS, ASTM) που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά και σε στοιχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενεργειακής απόδοσης (πχ ενεργειακή
κατανάλωση, θόρυβος, εκπομπές επικίνδυνων ουσιών κλπ).
σε ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. ISO, BS, ASTM) που αναφέρονται σε μεθόδους ή
οδηγίες που έχουν εφαρμογή σε πληθώρα ειδών όπως για παράδειγμα μεθόδους δειγματοληψίας,
μακροσκοπικού ελέγχου, ποιοτικής αποδοχής, συστήματα κατάταξης συναρτήσει των ελαττωμάτων κ.λ.π.
σε πρότυπα που αναφέρονται σε μεθόδους εργαστηριακών ελέγχων.
σε ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. ISO, BS, ASTM) που αναφέρονται στον έλεγχο και την
κυκλοφορία των τροφίμων στην αγορά

Η Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση υπέρβασης του
μέγιστου αριθμού προτύπων (170) να επιλέξει τα πρότυπα που κρίνει απαραίτητα για τα είδη του παρόντος
έργου.
Επίσης, στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνεται και η αναλυτική αναφορά όλων των πηγών πληροφορίας που
χρησιμοποιήθηκαν, των μεθόδων αναζήτησης και λήψεων πληροφοριών προκειμένου με την υιοθέτησή τους από
την Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών να μπορεί να γίνεται η μελλοντική επικαιροποίηση των
ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.
Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους πρέπει να προσδιορίσουν και να περιγράψουν αναλυτικά το περιεχόμενο και
τη μορφή όλων των παραδοτέων του παρόντος έργου σε συνδυασμό με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

7. Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης του έργου
Το παρόν έργο είναι ένα σύνθετο μελετητικό έργο που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση
και την υλοποίηση του.
Το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης έργου εμπλέκει τις ακόλουθες συνιστώσες – συλλογικά όργανα δράσης:
1.

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ): Απαρτίζεται από τα αρμόδια ανώτερα στελέχη διοίκησης των
συμμετεχόντων (Αναδόχου και φορέα) που θα λαμβάνουν μέρος στη λήψη σχετικών αποφάσεων για θέματα
που άπτονται της διαχείρισης του παρόντος έργου.

2. Ομάδα-ες Μελετών (Αναδόχου): Απαρτίζεται-ονται από τα στελέχη του Αναδόχου με αποδεδειγμένες
γνώσεις και εμπειρία στο γνωστικό πεδίο κάθε κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ.
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πληροφορική, μηχανολογικά, μεταφορικά μέσα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
κτλ) και σε θέματα δημόσιων συμβάσεων, τα οποία σύμφωνα με συγκεκριμένη κατανομή των εργασιών θα
εκτελέσουν την έρευνα αγοράς-τεκμηρίωσης τεχνικών χαρακτηριστικών και όλες τις μελέτες μέχρι την
οριστική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση πρότασης για δύο ή περισσότερες Ομάδες Μελετών για την
υλοποίηση του παρόντος έργου τότε αυτές θα λειτουργούν σε παράλληλη βάση με στόχο την κοινή χρονικά
αποπεράτωση του συνόλου του έργου.
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3.

Ομάδα Έργου (Φορέα): Απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη του φορέα (ΓΓΕκΠΚ/Δ/νση Έρευνας Αγοράς και
Τεχνικών Προδιαγραφών) ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή στελεχών άλλων δημόσιων φορέων ή
επιστημονικών φορέων, εφόσον κριθεί σκόπιμη η συνδρομή τους. Η εσωτερική διάρθρωση της Ομάδας
έργου θα είναι σε Υποομάδες αντίστοιχες των αντικειμένων δράσης των Ομάδων Μελέτης του Αναδόχου που
θα καταρτίσουν τα σχέδια των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών. Η Ομάδα Έργου εισηγείται ή εκφράζει τις
απόψεις της για όλα τα παραδοτέα – εργασίες προς την ΟΔΕ και την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου.

4.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: Πρόκειται για την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
του έργου που θα παρακολουθεί και θα παραλάβει το έργο.

Ειδικά για την Ομάδα Μελετών ισχύουν τα εξής:


Να αναφέρεται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για τα θέματα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που
απαιτούν ενιαίο συντονισμό όπως π.χ η δημόσια διαβούλευση.



Να αναλάβει να φέρει εις πέρας όλες τις δραστηριότητες-ενέργειες που αφορούν το αντικείμενο της .



Να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από στελέχη με αποδεδειγμένες ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο
εκάστοτε αντικείμενο (κατηγορία προϊόντων ή είδος).



Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση της Ομάδας Μελετών πρέπει να είναι τέτοια που να καλύπτει ολοκληρωμένα
και στο σύνολό τους τις αντίστοιχες απαιτήσεις που απορρέουν από το αντικείμενο εργασίας της.



Τα μέλη κάθε Ομάδας Μελετών αλλάζουν μόνο κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Η δε Υπηρεσία
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μελών της Ομάδας Μελετών σε περίπτωση αδυναμίας να
ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Ο παρακάτω πίνακας κατανομής εργασιών – ρόλων του παρόντος έργου είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός ή
εξαντλητικού χαρακτήρα ως προς τους ρόλους που αποτυπώνει.
ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΡΟΛΟΙ
Διοίκηση-Συντονισμός Έργου

Χ

Συγκέντρωση και Οργάνωση του Σχετικού Υλικού

Χ

ΟΜΑΔΑ-ΕΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Χ

Προτυποποίηση Δομής Τ.Π.

Χ

Προτυποποίηση-Ενοποίηση των διαδικασιώνόρων

Χ

Δημιουργία των Σχεδίων Ενιαίων Τ.Π.

Χ

Οργάνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Χ

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης

Χ

Συγκέντρωση και Εξέταση των Παρατηρήσεων
από τη Διαβούλευση

Χ

Χ

Διαμόρφωση των Τελικών Σχεδίων Ενιαίων Τ.Π.

Χ

Χ

Ψηφιακό Αρχείο Προτύπων

Χ

Διοργάνωση Ημερίδων Παρουσίασης του ΜΕΤΠ

Χ

Συνεργασία με ανάδοχο του ΕΣΗΔΗΣ για την
προβολή και διαχείριση των Ενιαίων Τ.Π

Χ

Πίνακας 2: Ενδεικτική κατανομή εργασιών-ρόλων
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Το προτεινόμενο από τον υποψήφιο ανάδοχο σχήμα διοίκησης έργου πρέπει να εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την
αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.
Να αναφερθούν οι συγκεκριμένες ομάδες μελετών (μία ή περισσότερες) που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του
έργου και η κατανομή ανθρωποχρόνου απασχόλησης (σε ανθρωπομήνες) ανά ομάδα μελετών και ανά
παραδοτέο με βάση τις αντίστοιχες απαιτήσεις και εργασίες. Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη κάθε Ομάδας
Μελετών πρέπει να καλύπτουν πλήρως και στο σύνολό τους τις αντίστοιχες απαιτήσεις που απορρέουν από το
αντικείμενο εργασίας της.
Οι υποψήφιοι να περιγράψουν αναλυτικά στην προσφορά τους το οργανωτικό σχήμα της διοίκησης έργου, τα
στελέχη της ΟΔΕ, τα στελέχη κάθε ομάδας μελετών και την κατανομή του προσωπικού τους στις επιμέρους
εργασίες με αναφορά ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά παραδοτέο/εργασία. Για την αναλυτική περιγραφή των
παραπάνω στοιχείων, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στην τεχνική προσφορά τους συμπληρωμένο τον Πίνακα 3.

Παραδοτέα
-εργασίες

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ομάδα-ες
Εμπλεκόμενα
Ανθρωποχρόνος
Μελετών
στελέχη
Απασχόλησης
(ονοματεπώνυμο)
(ανθρωπομήνες)

Πίνακας 3: Κατανομή ανθρωποχρόνου ανά παραδοτέο-εργασία

8. Δομή και περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς
Η τεχνική προσφορά των υποψήφιων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να ακολουθεί την παρακάτω δομή και
περιεχόμενο:
1. Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου
2. Παραδοτέα-εργασίες του έργου
3. Χρονοδιάγραμμα-φάσεις
4. Σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου
5. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησης του έργου και για
λόγους τεκμηρίωσης της πρότασης

9. Λοιποί όροι και υποχρεώσεις
Όλα τα παραδοτέα, τα αποτελέσματα, οι μελέτες, και όποια άλλα έγγραφα ή στοιχεία σχετικά με το παρόν έργο,
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν
αποκλειστική ιδιοκτησία του Φορέα Λειτουργίας του έργου (Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
της ΓΓΕκΠΚ), που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα αξιοποιεί στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Ειδικά οι
ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που θα προκύψουν από το παρόν έργο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του
Φορέα Λειτουργίας του έργου (Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της ΓΓΕκΠΚ), που μπορεί να
τις διαχειρίζεται, να τις τροποποιεί και να τις επικαιροποιεί χωρίς κανένα περιορισμό και γενικώς να τις αξιοποιεί
στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτικά
και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΓΓΕκΠΚ, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα τεθούν υπόψη του ή θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
εργασιών του. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου ο Ανάδοχος δεσμεύεται να συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη και
όργανα της Υπηρεσίας για όποιο σχετικό θέμα απαιτηθεί.
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Ειδικά όσον αφορά την έρευνα αγοράς για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών σημειώνεται ότι αυτή θα
διεξαχθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο με κατάλληλο προσωπικό που θα αναφέρει συγκεκριμένα στην
προσφορά του και τηρώντας υποχρεωτικά τους ακόλουθους όρους-δεσμεύσεις:
- Τα άτομα του Αναδόχου που θα διεξάγουν την έρευνα δεν έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με μία
ή περισσότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στις πηγές πληροφοριών
- Τα άτομα του Αναδόχου που θα διεξάγουν την έρευνα δεν πρέπει να απασχολούνται σε τυχόν άλλα έργα
εφόσον αυτά δημιουργούν ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος.
- Τηρεί διακριτικότητα και επαγγελματικό επίπεδο στην επικοινωνία με τις πηγές πληροφοριών.
- Τηρεί όλους τους κανόνες περί εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των στοιχείων που λαμβάνει και
χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς.
Σχετικά με τον εργαστηριακό έλεγχο επιλεγμένων δειγμάτων για τις κατηγορίες προϊόντων, που αυτό απαιτείται,
ο Ανάδοχος θα προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή κατάλληλων δειγμάτων, σε καθορισμό των κρίσιμων
χαρακτηριστικών που θα εξεταστούν εργαστηριακά και σε διενέργεια - με ευθύνη του – των δοκιμών σε
διαπιστευμένα εργαστήρια ή σε εργαστήρια αναγνωρισμένης ικανότητας.

10. Τεχνική αξιολόγηση και πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης
Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς
όρους και απαιτήσεις επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές. Η βαθμολογία
αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές.
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που προκύπτει από τον
ακόλουθο τύπο:
Aj = 70 x Tj / Tmax + 30 x Kmin / Kj
Όπου:
Tmax = η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών
Tj = το σταθμισμένο άθροισμα της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
Kmin = η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Kj = η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα παρακάτω κριτήρια. Προσφορές
που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της παρούσας
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστές Βαρύτητας (%)

1

Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου

40%

2

Παραδοτέα-εργασίες του έργου

20%

3

Χρονοδιάγραμμα και φάσεις του έργου

10%

4

Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης του έργου

30%
ΣΥΝΟΛΟ
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Επεξήγηση κριτηρίων - Ανά Ομάδα και κριτήριο αξιολογούνται:
1.

2.

3.

4.

Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου


Η τεκμηριωμένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
και τους κινδύνους υλοποίησης του έργου, καθώς και κυρίως τους τρόπους και τις μεθόδους
αντιμετώπισής τους



Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 4 (μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης) της παρούσας.



Η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της έρευνας αγοράς για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών
με ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές πληροφοριών



Η προσφερόμενη συνολική λύση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη βέλτιστη κατά την κρίση του
υποψήφιου μεθοδολογία προσέγγισης των διαδικασιών οργάνωσης και υλοποίησης του παρόντος έργου

Παραδοτέα-εργασίες του έργου


Ο προσδιορισμός και η αναλυτική περιγραφή της δομής και του περιεχομένου των παραδοτέων του
έργου σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις του έργου



Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 6 (παραδοτέα-εργασίες του έργου) της παρούσας.

Χρονοδιάγραμμα και φάσεις του έργου


Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 5 (χρονοδιάγραμμα-φάσεις του έργου) της
παρούσας.



Οι χρόνοι υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του έργου σύμφωνα με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του έργου (GANTT).



Η αναλυτική περιγραφή κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες-εργασίες και παραδοτέα σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του έργου

Σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου



Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 7 (σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου) της
παρούσας.



Η αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης και συντονισμού όλων των ομάδων του
έργου που εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου



Ο συνολικός προσφερόμενος ανθρωποχρόνος απασχόλησης για τα παραδοτέα-εργασίες του έργου
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11. Είδη και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών για ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

Φωτιστικά οροφής LED για κτήρια γραφείων

2.

Λαμπτήρες LED τύπου T8 και Ε27

3.

Ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου 12000 BTU
για χώρους γραφείου

4.

Απορριμματοφόρα οχήματα (Πρέσσα 14m με πλυντήριο 1 m , Δορυφορικό 7m ,
Τύμπανο 14m3 )

3

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3

5.

Επιβατικά υπηρεσιακά αυτοκίνητα (Δημόσιας Χρήσεως 5 θέσεων πεντάθυρα 1600
κυβικών)

6.

Ηλεκτρικά ποδήλατα, σύστημα μίσθωσης αυτών, μπαταρίες και φορτιστές αυτών
(Δημόσιας Χρήσεως για μετακίνηση μέσα στην πόλη)

7.

Η/Υ και οθόνες για ανάγκες γραφείου μεσαίων απαιτήσεων

8.

Πολυμηχανήματα (copy, print, scan, fax) A3 και Α4 για ανάγκες γραφείου μεσαίων
απαιτήσεων.

9.

Εκτυπωτές laser Α4 μέσης ταχύτητας ασπρόμαυροι

10.

Σαρωτές Α4 sheetfed μέσης ταχύτητας

11.

Εξοπλισμός παιδικής χαράς (κούνιες, εξοπλισμός αναρρίχησης, γύροι, τσουλήθρες,
τραμπάλες)

12.

Είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής (χαρτί υγείας, πετσέτες χειρός)

13.

Φάκελοι αλληλογραφίας για ανάγκες γραφείου (απλοί, με παράθυρο, ενισχυμένοι
με αεροφυσαλίδες)

14.

Νωπά λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, παντζάρι, κολοκυθάκι, αρακάς, φασολάκι,
πιπεριά, ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα) και φρούτα (μπανάνα, μανταρίνι, κεράσι,
βερίκοκο, ροδάκινο, νεκταρίνι, καρπούζι, πεπόνι, σταφύλι) για τροφοδοσία
δημοτικών παιδικών σταθμών: α) συμβατικά και β) βιολογικής καλλιέργειας

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ

15.

Νωπά και κατεψυγμένα ψάρια για τροφοδοσία δημοτικών παιδικών σταθμών

16.

Βαμβακερά υφάσματα (Υ-03003, Υ-03004, Υ-05021, Υ-05016, Υ-05011,Υ-06006, Υ06007 ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

17.

Σύμμικτα υφάσματα βαμβακερά - πολυεστερικά (Υ-05001, Υ-05002, Υ-05003, Υ05020 ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

18.

Μάλλινα υφάσματα (Υ-01003, Υ-01007, Υ-01011, Υ-01034, Υ-01035 ΒΙΒΛΙΟΥ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

19.

Σύμμικτα υφάσματα μάλλινα – πολυεστερικά ή μάλλινα βαμβακερά (Υ-01006, Υ01012, Υ-1029 ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

20.

Κουβέρτες κοινής χρήσης όχι νοσοκομειακής χρήσης (βαμβακερές πικέ, ακρυλικές)

ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ

68/87

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

21.

Μαξιλάρια κοινής χρήσης όχι νοσοκομειακής χρήσης

22.

Στρώματα και καλύμματα στρωμάτων κοινής χρήσης όχι νοσοκομειακής χρήσης

23.

Υπνόσακοι τεσσάρων εποχών με ενσωματωμένο μαξιλάρι

24.

Πουκάμισα σύμμικτα και βαμβακερά, θερινά και χειμερινά, γυναικεία και ανδρικά

25.

Πλεκτά Μάλλινα Πουλόβερ και Ζακέτες

26.

Γαλότσες πλαστικές

27.

Σαμπό δερμάτινα και πλαστικά

28.

Υπηρεσίες οδικών μεταφορών μαθητών

29.

Υπηρεσίας παρασκευής γευμάτων

30.

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

31.

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου

32.

Υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων για ανάγκες γραφείου α) Συνολική παροχή
υπηρεσίας πλην χαρτιού, β) Διαχείριση υπάρχοντος εξοπλισμού πλην χαρτιού

33.

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων γραφείων

34.

Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων γραφείων

35.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

36.

Υπηρεσίες γενικών μεταφορών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10181
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400,00€).

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400,00€) υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας:]
των φυσικών / νομικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυμία)

.......................…………………………………..
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

.......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
αριθ. 3/2019 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή μητρώου ενιαίων
τεχνικών προδιαγραφών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τομέων
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για
το υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)»,

της

συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και
Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και
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εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, ο οποίος σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5 ορίζεται στους 10 μήνες).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών» της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (_____,__€).
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
………………….……. ευρώ (_____,__€),
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης
για το υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και
Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και
εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005”, σύμφωνα με την αριθ. 3/2019 Διακήρυξη για την παροχή
υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών της Επιτελικής
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Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υπ.Αν.Ε ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μονάδα
Γραφείο
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail
Ταχ. Δ/νση

:
:
:
:
:
:

Πόλη:
Ημερομηνία:
Αρ. Πρωτ.:

B

Αθήνα
__/__/2018

Πλατεία Κάνιγγος
10181 Αθήνα
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
(Σελ. ____)

Αριθμός: __-2019/ ΕΠ Ε&ΠΚ
Ποσό: Συνολική αξία με κρατήσεις:
 Χωρίς ΦΠΑ:._________
 ΦΠΑ 24%:.__________
 Συνολική δαπάνη: _________________ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).
Ανάδοχος:
Είδος: CPV: 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
Υποέργο 1: «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)».
Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη: «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005.
Σήμερα την _______________ του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (__/__/2018), στην Γενική Γραμματεία
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Κάνιγγος 20- Αθήνα,
οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο _____________________________ του ________________, με την
ιδιότητα του ως ___________________________________________, κάτοικος _____________________
με Δ.Α.Τ. _________________ και ΑΦΜ _____________, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το
Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η ___________________, που εδρεύει στην __________, ΤΚ ______,
Τηλ. ______________, FAX: __________, που νομίμως εκπροσωπείται από την/τον _____________ του
________, κάτοικο ________________, κάτοχο του με αριθμ Δ.Α.Τ. ________________, και ΑΦΜ
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___________, σύμφωνα με το ____________ από __/__/___ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
και το από __/__/___ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ.
_____________ για την καταχώρηση με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ______________), συμφώνησαν
και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση την με αρ. πρωτ. ________________ (ΑΔΑ: ___________) απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, διενεργήθηκε ανοικτός Διαγωνισμός των άρθρων 27 και 264 του Ν.4412/2016 για την
υλοποίηση του υποέργου 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της
συγχρηματοδοτούμενης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής
μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης
ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»,
προϋπολογισθείσης δαπάνης 216.200,00€ (με ΦΠΑ 24%).
Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας έγιναν αποδεκτά με την με αρ. πρωτ. ________
(ΑΔΑ: _________) απόφαση ανάθεσης και πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης του έργου και
γνωστοποιήθηκαν με το με αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό μας στο όνομα της εταιρίας
_______________, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο.
Ύστερα από αυτό, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον
ανωτέρω προμηθευτή, ονομαζόμενο στο εξής στην παρούσα σύμβαση ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', και αυτός
αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910005).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης
Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4348/467/Α3/08-09-2017 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η Πράξη και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω :
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή / Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
τομέων Εμπορίου &
προστασίας Καταναλωτή

Υποέργο 1 «Δημιουργία
Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)»,
της συγχρηματοδοτούμενης
πράξης «Απλούστευση των
διαδικασιών της Διεύθυνσης
Έρευνας Αγοράς και
Τεχνικών Προδιαγραφών της
Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής
μητρώου ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΞΙΑ με
ΦΟΡΕΑΣ
κρατήσεις χωρίς
ΦΠΑ
_________€ Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ
Υπουργείου
Ανάπτυξης &
Επενδύσεων,
τομέων
Εμπορίου &
προστασίας
Καταναλωτή

_______€
________€
________€

Η γενική συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των _________ευρώ
(_________€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α (24%).
Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
Αναδόχου για τη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τομέων Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή (Κάνιγγος 20, ΤΚ 101 81), για την οποία προορίζεται και περιλαμβάνει την αξία
του έργου και τον αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με την Απόφαση Διενέργειας της Διαδικασίας, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Προδιαγραφές και τους όρους της
Απόφασης Διενέργειας της ανοικτής διαδικασία των άρθρων 27 και 264 του ν. 4412/16, ΦΕΚ
147/Α/8.8.2016, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία
και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας
Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου/Υποέργου του Αναδόχου,
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να γίνει μετά από έγκριση
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της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν ή λύσουν τη συνεργασία τους
μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους
αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
(Θα περιγραφεί η ομάδα έργου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτής και το προτεινόμενο
μεθοδολογικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη προσφορά του αναδόχου. Για το σχέδιο της σύμβασης
ενδεικτικά αναφέρονται:
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου, θα είναι η εξής:
Α. Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.):
………………………...........................
Β. Μέλος Ομάδας Έργου: ………………..
Γ. Μέλος Ομάδας Έργου: ………………..
Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου του Αναδόχου είναι οι ακόλουθες:
Α. Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.):
………………………...........................
Β. Μέλος Ομάδας Έργου: ………………..
Γ. Μέλος Ομάδας Έργου: ……………….. )

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
(ο χρόνος διάρκειας του έργου και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων δύναται να είναι μικρότερος
από τους κάτωθι αναφερομένους, σύμφωνα με τη προσφορά του αναδόχου. Επίσης ο αριθμός των
παραδοτέων, δύναται να είναι μεγαλύτερος από τα κάτωθι αναφερόμενα, σύμφωνα με την προσφορά
του αναδόχου. Για το σχέδιο της σύμβασης ενδεικτικά αναφέρονται)
Χρόνος Διάρκειας έργου: Η Σύμβαση ανάθεσης θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης

A/A
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5

ΦΑΣΕΙΣ/Μ
ΗΝΕΣ
ος

ος

1 -12
ΦΑΣΗ Α
ος
/1

ΦΑΣΗ Β /1ος
2

Π6
ΦΑΣΗ Γ
ος
ος
/3 – 9

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Έργου
Λίστα με το Συγκεντρωμένο Υλικό σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή
Παραδοτέο με την οργάνωση της διαδικασίας της έρευνας αγοράς
Παραδοτέο με την προτυποποίηση της Δομής των Τεχνικών
Προδιαγραφών με Συνημμένα Σχετικά Υποδείγματα προς Χρήση
Παραδοτέο με την προτυποποίηση – Ενοποίηση - απλούστευση των
Διαδικασιών και Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών με Συνημμένα
Σχετικά Υποδείγματα προς Χρήση
Αποτελέσματα έρευνας των χαρακτηριστικών και όρων των προϊόντων
και των υπηρεσιών (ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ προϊόντων και
υπηρεσιών) – Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για τα
επιλεγμένα δείγματα των προϊόντων.
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ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(ΜΗΝΑΣ)
Μηνιαίως
ος
1
1ος
2ος
ος

2

3ος – 9ος
Τμηματικά ανά
μήνα (δύο
κατηγορίες ανά
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A/A

ΦΑΣΕΙΣ/Μ
ΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(ΜΗΝΑΣ)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

μήνα)
ος

ος

Π7

Σχέδια Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Στο κάθε σχέδιο
συμπεριλαμβάνεται η αναφορά σε λίστα του συνόλου των προτύπων
(standards) που αναφέρονται ή απαιτούνται για τα αντίστοιχα είδη της
κατηγορίας.

3 –9
Τμηματικά ανά
μήνα (δύο
κατηγορίες ανά
μήνα)

Π8

Σχέδιο Οργάνωσης και Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης των
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

3ος

Π9

Παραδοτέο με Συγκεντρωμένες τις Παρατηρήσεις από τη Δημόσια
Διαβούλευση και με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις
(εφόσον απαιτούνται) επί των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

3ος– 11ος

Π10

Π11
Π12

ΦΑΣΗ Δ
ος
ος
/10 –12

ΦΑΣΗ Ε
/11ος–12ος

Τελικά Τεύχη των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών σε κατάλληλη
ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αντίστοιχη
υποδομή (βάση δεδομένων) του ΕΣΗΔΗΣ (ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ)

11ος– 12ος

Ψηφιακό Αρχείο Προτύπων (έως και 170 ΠΡΟΤΥΠΑ)

11ος

Ημερίδες Παρουσίασης - Προβολής Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών

12ος

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4.1. Η παρακολούθηση & οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό
αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την
παραλαβή του.
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου,
σύμφωνα με την προδιαγραφή του.
(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου
κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις με καθορισμό και του χρόνου εντός του οποίου θα
πρέπει να διορθωθούν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ και θα πρέπει να είναι
ανάλογος με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον
Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του
Παραδοτέου.
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(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ και εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος.
(5) Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Ε.Π.Π.Ε. προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν
πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως
άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική
προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τις 50 ημερολογιακές ημέρες.
(6) Όταν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την
προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του Παραδοτέου.
(7) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου
και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής.
(8) Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις
εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης.
4.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3 και 4.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
4.3 Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΠΠΕ υποχρεούται να προβεί
στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
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4.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 4.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
5.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. . Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης
ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί..
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, θα βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΕ1191) και θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:
 το 20% με την ολοκλήρωση της Φάσης Β (αποδοχή παραδοτέων Π1 για τον 1ο και 2ο μήνα του
έργου και παραδοτέων από Π2, Π3, Π4 και Π5).
 το 40% με την ολοκλήρωση της Φάσης Γ (αποδοχή παραδοτέων Π1 για τους μήνες 3 έως και 9
του έργου και αποδοχή παραδοτέων Π6, Π7 και Π8).
 το 40% με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Τα
αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι :
 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών του
τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου της κατά
περίπτωση, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου,
 Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,
 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,
 Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης., καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του ν.4172/2013).
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και
όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα- που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του
έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που μπορεί να τα
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την
παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους στην
ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό
___________ της Τράπεζας ________- Κατάστημα ____________ ποσού ____________ευρώ (___,__€),
το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5% της συμβατικής αξίας του έργου, προ Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν
οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.
Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της Αναθέτουσας
Αρχής - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στου τομείς Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή, το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε ο εκπρόσωπος του Αναδόχου και δήλωσε ότι
ενεργεί για λογαριασμό του.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95)
άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016), των οποίων ο Ανάδοχος
έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτά ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης με αριθμ.
πρωτ. ________ (ΑΔΑ: _____) και την προσφορά του αναδόχου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Παρατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF και XML
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ
Α/Α
1
2

3

4

5

6

7

8

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Υπηρεσίες-δράσεις για τις
μηνιαίες αναφορές (Π1)
Υπηρεσίες-δράσεις για τη Λίστα
με το συγκεντρωμένο υλικό σε
έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (Π2)
Υπηρεσίες-δράσεις για το
Παραδοτέο με τις την Οργάνωση
της διαδικασίας της έρευνας
αγοράς (Π3)
Υπηρεσίες-δράσεις για το
Παραδοτέο με την
προτυποποίηση της δομής των
Τεχνικών Προδιαγραφών με
συνημμένα υποδείγματα (Π4)
Υπηρεσίες-δράσεις για το
Παραδοτέο με την
προτυποποίηση – ενοποίηση απλούστευση των διαδικασιών
και όρων των Τεχνικών
Προδιαγραφών με συνημμένα
υποδείγματα (Π5)
Υπηρεσίες-δράσεις για τα
Αποτελέσματα της έρευνας
αγοράς των χαρακτηριστικών και
των όρων των προϊόντων και των
υπηρεσιών (ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και τα Αποτελέσματα
των εργαστηριακών ελέγχων για
τα επιλεγμένα δείγματα των
ειδών (Π6)
Υπηρεσίες-δράσεις για τα Σχέδια
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και τη λίστα του
συνόλου των προτύπων των
ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
των ειδών (Π7)
Υπηρεσίες-δράσεις για το Σχέδιο
Οργάνωσης και Διενέργειας της
Δημόσιας Διαβούλευσης των
Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
(Π8)
Υπηρεσίες-δράσεις για το
Παραδοτέο με Συγκεντρωμένες τις
Παρατηρήσεις από τη Δημόσια
Διαβούλευση και με τις
αντίστοιχες τροποποιήσεις –
συμπληρώσεις (εφόσον
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ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΑΔΑΜ: 19PROC006056738

10

…

απαιτούνται) επί των Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Π9)
Υπηρεσίες-δράσεις για τα Τελικά
Τεύχη των Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών σε κατάλληλη
ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου
να ενσωματωθούν στην
αντίστοιχη υποδομή του ΕΣΗΔΗΣ
(ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) (Π10)
…
ΣΥΝΟΛΟ
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2.ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ψηφιακό Αρχείο Προτύπων (Π11)

1

2

Ημερίδες Παρουσίασης-Προβολής Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Π12)

1

…

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

…
ΣΥΝΟΛΟ

3.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

