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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Επιμελητήριο Χανίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 4

Πόλη

Χανιά

Ταχυδρομικός Κωδικός

73132

Τηλέφωνο

2821052329

Φαξ

2821028307

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

θρϊηΐθΙ(®οΗ3ηΪ3-εα.βΓ

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεώργιος Γναφάκης, Δημήτριος Σαββάκης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (υΚί.)

νν\Λ/\Λ/.ςΗ3ΠΪ3-Οθί.ΒΓ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Επιμελητήριο και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(Κ.Α. 94120000).

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (υΚί): \Λ/νννν.εΙΐ3ηΪ3-εεί.ΚΓ
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση:
Επιμελητήριο Χανίων
Ελευθερίου Βενιζέλου 4,

Χανιά Κρήτης,
Τ.Κ. 73132

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες στην
προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλέφωνο.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση αφορά παραδοτέα των πακέτων εργασίας \Λ/ΡΤ.1 8ι \Λ/ΡΈ του έργου ΙΝΝΟνΑΘΚΟ
το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιπϊογγοβ V - Β Αάπ^ίϊς
Ιοηΐ3π ΡΓ0Γ3ΓΤΐΓηθ 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 1 : Καινοτόμα και έξυπνη περιφέρεια, με βάση
την από 11/7/2018 σύμβαση χρηματοδότησης (δυόδίάγ ΈοηΐΓ3Λ) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος Συνεργασίας και του Επιμελητηρίου Χανίων και έχει λάβει κωδικό ΜΙ5 613.
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0419α (Αμοιβές Συμβούλων για την υλοποίηση
δράσεων του προγράμματος ΑΌΚΙΟΝ), σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019
του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή εξωτερικών υπηρεσιών δικτύωσης και δημοσιότητας για τις
ανάγκες του έργου: ΌθνοΙορΓηοητ οί 3η ΐηηον^ίϊνθ ηοίννοΓΐ< ίοτ ΐήβ ρΓοηιοΙίοη οί οχίτονετ^ιοη οί 3γοίοοά οοητρ3ηϊβ5 ϊη Αάπ^Ιΐε - Ιοηϊ3η Αγοβ - ΙΝΝΟνΑΘΚΟ, που υλοποιεί το Επιμελητήριο Χανίων, ως
Επικεφαλής Εταίρος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ιπϊθγγθ V Β ΑΟΠ31Ϊ0 ΙοηΪ3η ΡΓΟβΓ^ιηιηε 2014-2020.
Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων: ΩΡ\Λ 79952000-2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων) και ΩΡ\Λ 98390000-3 (Λοιπές Υπηρεσίες παροχής).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

1 Τμήμα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων (ΩΡν 79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων), εκτιμώμενης
αξίας: 27.419,35 ευρώ + ΦΠΑ 24%, το οποίο περιλαμβάνει:
1.1.Διοργάνωση 1 Διακρατικού Εργαστηρίου Δικτύωσης (Πακέτο Εργασίας ΤΙ, Δράση Τ1.2, Παραδοτέο
Τ1.2.1)
1.2.Διοργάνωση 1 Διακρατικής Εκδήλωσης Εξωστρέφειας (Πακέτο Εργασίας ΤΙ, Δράση Τ1.2, Παραδοτέο
Τ1.2.2)
1.3.Διοργάνωση 1 Ιηίο 03γ (Πακέτο Εργασίας Ω, Δράση Ω.5, Παραδοτέο Ω.5.1)
2ο Τμήμα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες οε θέματα δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΩΡν
98390000-3: Λοιπές Υπηρεσίες), εκτιμώμενης αξίας: 8.064,52 ευρώ + ΦΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει:
2.1. Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου (Πακέτο Εργασίας Ω, Δράση Ω.1, Παραδοτέο Ω.1.1)

Προσφορές υποβάλλονται είτε για κάθε τμήμα χωριστά είτε και για τα δύο τμήματα μαζί. Ο μέγιστος
αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2) τμήματα
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.483,87 €, ΦΠΑ : 8.516,13 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση και οριστική

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15/12/2019.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
-του ν. 4413/2016 (Α' 148) "Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ ί. 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις".
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-του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α'
267) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013,
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις",
-του ν. 4250/2014 (Α' 74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές
ρυθμίσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1",

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές",
-του ν. 4129/2013 (Α' 52) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο"

-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση,
-του ν. 4013/2011 (Α' 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...",
-του ν. 3861/2010 (Α' 112) "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. 2859/2000 (Α' 248) "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας",
-του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
-του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
-του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία",
-του π.δ. 80/2016 (Α Ί45) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
-της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
-της με αρ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ Β 1099/19.4.2016) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας - Ανάπτυξης
- Τουρισμού και Οικονομικών Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του

στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
-της με αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΟΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΟΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822)
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υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες εκλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων

αξιολόγησης πράξεων,
της από 11/7/2018 σύμβασης χρηματοδότησης (Βυόείάγ Οοηίταεί) μεταξύ του Επιμελητηρίου Χανίων
(Επικεφαλής Εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας ΙηΧεηε^ V - Β ΑόηαΧϊε Ιοηϊαη Ρωςταπιπιε 2014-2020,
τους όρους του από 01/08/2018 συμφώνου συνεργασίας (ΡατΧηετεΗίρ ΑςτεενηεηΧ) του Επιμελητηρίου
Χανίων (Επικεφαλής Εταίρος) με τους λοιπούς εταίρους του έργου,
του τεχνικού δελτίου του έργου

ΟενεΙορπιεηΙ ο/ ση ίηηοναΧΊνε ηεΧννοτΙτ }ογ ΧΗε ρτοτηοΧίοη ο/

εχίτονετείοη ο^αςω-/οοτΙ εοηηραηίεε ίη ΑάτίαΙίε - Ιοηίαη Ατεα - ΙΝΝΟνΑΟΡΟ,

της από 15/03/2019 έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας ΙηΧεηε^ V- Β ΑάηαΧίε Ιοηίαη Ρτο^τασιπιε 2014-2020 της χρονικής παράτασης

του έργου μέχρι τις 30/04/2020.
της υπ' Αρ. 10935/28-01-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έγκριση του
Προϋπολογισμού του ΕΒΕΧ για το 2019.
της υπ' αριθμ αρ. 9/10-10-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΧ για την έγκριση τον
ορισμό Τριμελών Επιτροπών α) Διενέργειας του Διαγωνισμού, β) Παρακολούθησης και παραλαβής, και

γ) Αξιολόγησης Ενστάσεων.
της υπ' αριθμ αρ. 13/18-07-2019 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΧ για την έγκριση της

Διακήρυξης.
της υπ' αριθμ αρ. 14/31-07-2019 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΧ για την τροποποίηση

της Διακήρυξης.

1.5Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/08/2019 και ώρα 14.00
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με οουποτ ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 13/08/2019 και ώρα 09.00

1.6Δημοσιότητα
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ).
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
^ΐίρ://οΐ.άί3νκ6ί3.κον.ΒΓ/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(υ81): ννννννχΙΐ3ηΪ3-εεί.ΚΓ στην διαδρομή: ήΐίρ://είΐ3ηί3-εεί.ΚΓ/ηβνν5/

1.7Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
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
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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 αρμοδιότητας 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 επιλενούν
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 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1Έγνραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1.Η προκήρυξη
2.η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

3.το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
4.οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και τις ώρες 8.00-14.00.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 5 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλεια του την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο.
2.1.3Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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 τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν 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.
2.1.4Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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
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(ΑΊ88).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση 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 μετάφραση
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 μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση 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.
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 της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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.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 περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητα τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή τόσο για την υποβολή προσφοράς, όσο και μετά
την ανάθεση της σύμβασης, στην περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι.
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 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο 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:
2.2.2.1. 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 ί 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 Ω 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 ί 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 Ω 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 ί 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνεργεία 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 Ι 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 ^ 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 τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντος 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.
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
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,
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(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.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλονες 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 έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(στ) 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 3.2 της παρούσας,
(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόνω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.2.5.Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6.Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 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 (αυτοκάθαρση). 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.
2.2.2.7.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.
2.2.2.8.Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουρνική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασης τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισ^ού να είναι
εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).
Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά για το Ιο τμήμα της παρούσας
σύμβασης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι επί ποινή αποκλεισμού στο ειδικό Μητρώο Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.
Σε περίπτωση ένωσηε οικονοαικών φορέων που υποβάλει κοινή προσφορά, η προϋπόθεση εννοαφής στο
οικείο Επιμελητήριο θα πρέπει να πληρείται από όλα τα ιιέλη τηε ένωσης, ενώ η προϋπόθεση εννοαφής
στο ειδικό Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του Υπουρνείου Τουρισμού θα πρέπει να πληρείται
από το υέλος/τα ιιέλη τηε ένωσης που ασκούν δραστηριότητα σχεδίασης - διορνάνωσης συνεδρίων,
ημερίδων, και επιθυιιούν να αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών του Ιου τρήματος της Σύμβασης.
2.2.4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών (συμπεριλαμβανομένου όλων των ειδών εσόδων και επιχορηγήσεων) τουλάχιστο ίσο με το

200% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων και μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού (έτη 2016, 2017, 2018), ήτοι:
•Για το Τμήμα 1: 54.129,04 Ευρώ
•Για το Τμήμα 2:16.129,04 Ευρώ
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει προσφορά σε περισσότερα του ενός
τμήματα, η ανωτέρω υποχρέωση πρέπει να εκπληρώνεται αθροιστικά για το σύνολο των τμημάτων που

θα αφορά η προσφορά.
Σε περίπτωση ένωσηε οικονομικών φορέων που υποβάλει κοινή προσφορά, το ανωτέρω κριτήριο πρέπει
να πληρείται από το σύνολο των αελών της ένωσης σωρευτικά.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τους παρακάτω ελάχιστους όρους:

Ιο Τμήμα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), να έχουν εκτελέσει κατ'
ελάχιστον:
• Τρεις (3) αναθέσεις/έργα παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων δικτύωσης και
δημοσιότητας, με συμμετέχοντες από το εξωτερικό, και αντίστοιχου μεγέθους με τις προς
ανάθεση εκδηλώσεις, όπως θεματικά Εργαστήρια/Ημερίδες/ΡοΓυιτίΒ/Εκδηλώσεις Προβολής &
Προώθησης.
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Κατά τον έλεγχο ικανοποίησης του συγκεκριμένου κριτηρίου, το ΕΒΕΧ θα δεχθεί κάθε συμμετοχή των
οικονομικών φορέων σε αντίστοιχο έργο με ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 10% (π.χ. ποσοστό συμμετοχής
9,5% σε κάποιο έργο δεν θα συνυπολογίζεται).
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε
αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστον από:
1.ΥπεύθυνοΈρνου:
Ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, τη διοίκηση, την πρόοδο και
το συντονισμό όλων των στελεχών της ομάδας έργου, καθώς και την τήρηση όλων των προδιαγραφών
πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του
Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, έναντι της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.
Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου του Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται
επαρκώς:
•Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ,
•Πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων αντίστοιχων με τις προς
ανάθεση εκδηλώσεις της παρούσας σύμβασης,

•Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας με βάση την κείμενη νομοθεσία,
•Πιστοποιητικό τεκμηρίωσης σχετικών προσόντων από την ΙΑΤΑ
2.Δαιελή Οαάδα Έρνου:
Η Ομάδα Έργου πρέπει να στελεχώνεται τουλάχιστον από δύο (2) άτομα που θα διαθέτουν τα ακόλουθα
προσόντα:

Ένα (1) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών ταξιδίων/φιλοξενίας/οργάνωσης
εκδηλώσεων, κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος Σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου
τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ, με κατ'ελάχιστον
τριετή εμπειρία στην διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων δικτύωσης & δημοσιότητας και στην παροχή
υπηρεσιών φιλοξενίας & μετακίνησης των συμμετεχόντων σε αυτά.
Ένα (1) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην γαστρονομία, κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος
Σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού
με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ, με κατ' ελάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.
Επιπλέον της Ομάδας Έργου οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκές και καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό που θα υποστηρίζει τοπικά τις επιμέρους υπηρεσίες προετοιμασίας και διοργάνωσης
των εκδηλώσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
2ο Τιιήυα: Συαβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έρνου
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), να έχουν εκτελέσει κατ'
ελάχιστον:

•Δύο (2) αναθέσεις/έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δημοσιότητας έργων
συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και κεφαλαιοποίησης των
αποτελεσμάτων τους.
Κατά τον έλεγχο ικανοποίησης του συγκεκριμένου κριτηρίου, το ΕΒΕΧ θα δεχθεί κάθε συμμετοχή των
οικονομικών φορέων σε αντίστοιχο έργο με ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 10% (π.χ. ποσοστό συμμετοχής
9,5% σε κάποιο έργο δεν θα συνυπολογίζεται).
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
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εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε
αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστον από:
1.ΥπεύθυνοΈονου:
Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου του Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται
επαρκώς:
•Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ,
•Πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην σχεδίαση / παρακολούθηση / υλοποίηση δράσεων
δημοσιότητας έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και
κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων τους,
2. Διιιελή ΟιιάδαΈονου:
Η Ομάδα Έργου πρέπει να στελεχώνεται τουλάχιστον από δύο (2) άτομα που θα διαθέτουν τα ακόλουθα
προσόντα:
Ένα (1) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε θέματα επικοινωνίας και προβολής, κάτοχος
Πανεπιστημιακού διπλώματος Σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ, με κατ'ελάχιστον τριετή εμπειρία στην
εκπόνηση σχεδίων επικοινωνίας έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία
της Ε.Ε.,

Ένα (1) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον κλάδο της αγροδιατροφής κάτοχος Πανεπιστημιακού
διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ, με κατ' ελάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στον
αγροδιατροφικό κλάδο.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια ποέπει
να πληρούνται από το σύνολο των μελών της ένωσης σωρευτικά.
2.2.6Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
2.2.7Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολονητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (νννννν.θ33ςΙή5ν.ΚΓ) και

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού.
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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 εκπροσώπησης 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 Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Δάνεια - Εμπειρία: Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου φορέα ή του
υπεργολάβου του, όπως ορίζει το άρθρο 78 του Ν.4412/16, ο τρίτος φορέας ή υπεργολάβος υποβάλλει το
ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα
των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. Κατά συνέπεια, ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει
να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και χωριστό ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους τρίτους φορείς στους οποίους στηρίζεται.
2.2.8

Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπεργολάβων τους, προσκομίζουν αντίστοιχα
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού

αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα 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
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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
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έννραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην
περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3.(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπεργολάβων τους,
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγνραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 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 της χώρας καταγωνής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ). Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά για το Ιο

τμήμα της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπεργολάβων τους, προσκομίζουν τις
εγκεκριμένες καταστάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων τους για τα έτη 2016, 2017 και 2018. 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 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς,
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπεργολάβων τους, προσκομίζουν:
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α) Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών ολοκληρωμένων έργων, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.5, που υλοποιήθηκαν επιτυχώς την τελευταία πενταετία, όπως ο
κάτωθι:
Πιν.1: Πίνακας έργων

Α/Α

Τίτλος Έργου

Αναθέτουσα

Συνοπτική

Αρχή

Περιγραφή Έργου

Περίοδος
Υλοποίησης

Οικονομική αξία

Ποσοστό
Συμμετοχής

1.
2.
3.
Ο κατάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου, στην οποία θα
δηλώνονται ότι ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν επιτυχώς τα προαναφερόμενα έργα από τις αρμόδιες
Αναθέτουσες Αρχές, μαζί με τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. αντίγραφα πρωτοκόλλου ή
πιστοποιητικού παραλαβής των έργων, τιμολόγια, συμβάσεις, κ.λ.π.).

Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας
προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό
συμμετοχής του.
β) Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της ομάδας έργου, όπως ο κάτωθι:
Πιν.2: Πίνακας Ομάδας Έργου

Ν

Ονοματεπών Εταιρεία
(σε
υμο Μέλους περίπτωση
Ένωσης
ή
Ομάδας
Έργου
Κοινοπραξίας)

Α

Θέση
στην
Ομάδα
Έργου* - Αρμοδιότητες /
καθήκοντα

Προσόντα / Δεξιότητες /
Γνωστικό πεδίο
^

Σχέση
Συνεργασίας

1.
2.
3.

* Υπεύθυνος έργου ή Μέλος ομάδας έργου
Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
•Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του κάθε μέλους της Ομάδας, στα οποία θα πρέπει να
αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελματική ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η
τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας προκήρυξης,
από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 2.2.5.
•Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνες δηλώσεις του

Ν. 1599/1986 όπως ισχύει με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με τις οποίες θα
δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή και ακριβή, ότι
αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου και ότι γνωρίζουν
και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η
ψηφιακή υπογραφή των συγκεκριμένων υπεύθυνων δηλώσεων από τους υπογράφοντες, αλλά η
νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
3) Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους
την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία, Στοιχεία
Επικοινωνίας, Νόμιμοι
Εκπρόσωποι Υπεργολάβου

Ημερομηνία

Δήλωσης
Συνεργασίας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει, στο στάδιο
κατακύρωσης των δικαιολογητικών:
•

Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου
που έχει δηλώσει στην προσφορά του.
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• Νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις
οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν
το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός
ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό
πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομιστούν οι
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα πρόσωπα
αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα
και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά
του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων των νομίμων
εκπροσώπων των υπεργολάβων αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν τίποτα, καθώς, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6, κανένα πρότυπο ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, 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 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.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΜΑ Α

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

60%

ΚΙ

Κατανόηση των στόχων - απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση
της γενικότερης φιλοσοφίας του

10%

Κ2

Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης,

20%

επιμερισμός σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες

Κ3
Κ4

Τεκμηριωμένη παρουσίαση των κατάλληλων εργαλείων εφαρμογών για την επίτευξη των στόχων του έργου
Αναλυτική περιγραφή παραδοτέων του έργου και τεκμηρίωση του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τους

10%
20%

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΜΑΣ ΕΡΓΟΥ

40%

Κ5

Πληρότητα δομής οργανωτικού σχήματος

20%
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Επάρκεια Οργάνωσης / Λειτουργίας του έργου

Κ6

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

20%
100%

Η βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα αντίστοιχα πεδία της
τεχνικής προσφοράς.
Όι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων θα ακολουθούν, επί ποινή αποκλεισμού, τη δομή των
κριτηρίων ανάθεσης, όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα και στο Παράρτημα III της παρούσας.
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.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5 + σ6*Κ6

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 συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) θα καθορισθεί βάσει του κάτωθι τύπου:
ΣΟΠ = 100 * [Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου]
όπου: Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε
διαγωνιζόμενου και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του
διαγωνιζόμενου με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) κάθε προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο:
ΤΒΑ = [{ΣΤΠ * 0,85) + (ΣΟΠ * 0,15)]
Όπου ΣΤΠ: Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
ΣΟΠ: Συνολική βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
Η συνολική βαθμολόγηση βάσει των ανωτέρω τύπων είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο 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.
2.4.2Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
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είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά, 73132.
είτε (β) με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά, 73132.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αρνότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξη τους. Δεν θα

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγνραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του
για τις υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με τίτλο: "ΌθνθΙοριηθηΙ οί 3η
ίηηον3ίϊνθ ηβΐννοΗ^ ίοτ ΙΙιε ρΓοηιοΐϊοη οί βχίΓονβΓδϊοη οί 3Γθ-ίοοά εοΓπρ^ηϊθΒ ϊη Αάπ^Ιΐε - Ιοηϊ3η Αγθ3 ΙΝΝΟνΑΘΚΟ",
με αναθέτουσα αρχή: Επιμελητήριο Χανίων

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 12/08/2019
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ί^χ, 6-ητΐ3ίΙ).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά,

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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
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χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωση 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 αξιολόγηση της.
2.4.3Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά
2.4.3.1Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου άοε, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Επιπλέον, η δομή της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
III της παρούσας.
2.4.4Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών

προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα IV της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα
υπογεγραμμένο.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις
παρεχόμενες επιμέρους και συνολικές υπηρεσίες.
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 0,6%.
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 στην παράγραφο 1.3 της παρούσας

Διακήρυξης.
Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ για κάθε προσφερόμενο Τμήμα σύμφωνα με τους Πίνακες της Οικονομικής
Προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας θα λαμβάνεται υπ' όψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εάν δεν έχει

συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
Παραρτήματος IV της παρούσας, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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
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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.
2.4.5Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 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, 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.
2.4.6Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η 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 συμπλήρωση 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 2.2.2.4 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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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και
σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.
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.
3.1.2Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσης τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
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 την κατάταξη όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
γ) Στην συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση, αξιολόγηση μόνο των
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που δεν απορρίφθηκαν στις φάσεις ελέγχου των
δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
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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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και
Οικονομική Προσφορά) επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, Π οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί
ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου προσωρινού αναδόχου

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 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 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Οσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρούμενης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
ΐ) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ϋ) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
ίίί) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

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 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας

αρχής νια τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού

διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5Ματαίωση Διαδικασίας
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 αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την

επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύφος 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 περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V 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.
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 ύφος 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά τότε η εγγύηση
καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του
τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παοάοτηιια Χ του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
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 αρμοδιότητας τους.

4.4Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια 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 του Έργου.
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 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
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 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.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1Τρόπος πληρωμής
5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση και παραλαβή των
παραδοτέων των δράσεων του έργου, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε όιλλου 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., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,06% 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 0,6%.

5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
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 συμμόρφωση 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, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, η παρακάτω κύρωση: 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.
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.
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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 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σελίδα 31

19Ρ^ΟΟ005381069 2019-08-01
6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθμ αρ. 9/10-10-2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ), η οποία και θα εισηγείται σε αυτήν, ως το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 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.
6.2Διάρκεια σύμβασης
6.2.1.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση και
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15/12/2019. Σε
περίπτωση παράτασης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του έργου θα τροποποιηθεί αναλόγως και
η διάρκεια της σύμβασης.
Σε αιτήσεις των συμβαλλομένων μερών για παράταση της σύμβασης που θα υπογραφεί (ως παραγόμενο
αποτέλεσμα της παρούσας Διακήρυξης), θα εφαρμοσθεί ο ν.4412/2016 και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
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 διάρκειας 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.

63Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή

Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και 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 επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -Αναλυτική Περιγραφή φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΙ. Σύντομη Περιγραφή του έργου
Το έργο: ΌθνθΙοριτίθηΙ οί 3η ίηηονθίΐνβ ηβΐννοΓΚ ίοτ Ιήβ ρΐΌΐτιοΙίοη οί θχίΓθν8Γ5ϊοη οί
εοΓηρ3ηίβ5 ίη ΑάπΒίίε - Ιοηί3η Αγθ^ - ΙΝΝΟνΑΘΚΟ, συνολικού προϋπολογισμού 1.060.000,00 ευρώ και
διάρκειας 24 μηνών, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιπ16γγθ V - Β
ΑεΙπ3ΐϊε Ιοηϊθη ΡΓ0Γ3ΐηι·ηε 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 1 : Καινοτόμα και έξυπνη περιφέρεια,
και χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
Η περιοχή της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟΥ χαρακτηρίζεται από χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία,
περιορισμένη ικανότητα των Μ Μ Ε, ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των εταιρειών, ερευνητικών κέντρων
και δημοσίων φορέων, περιορισμένες τομεακές / διατομεακές εξειδικεύσεις κ.α. Επιπλέον η διεθνοποίηση
και εξωστρέφεια ενισχύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα τους και
πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες επιτυχίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όμως, διεθνοποίηση δεν είναι
μόνο οι εξαγωγές, αλλά είναι για παράδειγμα: η επιχειρηματική συνεργασία & δικτύωση, η συμμετοχή σε
αποδοτικά οικονομικά & εμπορικά δίκτυα, οι κοινές επιχειρηματικές δράσεις, και η έρευνα αγορών για
συμφερόμενους προμηθευτές ή για νέες τεχνολογίες.
Ο Στόχος λοιπόν του ανωτέρω έργου είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον
αγροδιατροφικό κλάδο, μέσα από την ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ των αγροδιατροφικών
επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων, με σκοπό την προώθηση της
εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, μαζί με τους
παρακάτω εταίρους από Ελλάδα, Ιταλία, Αλβανία, Σερβία και Σλοβενία:

•Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα)
•Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα)
•ΙΝ$υίΕυΚ (Ελλάδα)
•ΡΓονΐηεΐ3 εϋ Ροΐεηζβ (Ιταλία)

•Ε-Ζ3νοά (Σλοβενία)
•ΩοηίθΓόθΓΒζΐοηθ Ιϊ^Ιϊ^πθ ΑβπεοΙίοπ (Ιταλία)

•υηίνεΓ$ϊΐ3 όθΙί δΐυόΐ ϋεΙΐ3 Β35ίΙϊε3ΐ3 (Ιταλία)
•ΒθΒίτ^ίηπϊ ϊ ΌΗοιτί^νε ιέ Τι-είΐ5έ εΙΗε Ιηάυ^Ιπ^έ $έ δΐιςϊρέπ^έ (Αλβανία)

•ΡπνΓβάηβ Κοιτίογθ 5γ6ϊ]θ (Σερβία)
Το έργο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, όπως: συγκριτική ανάλυση των κοινών δυνατών - αδύνατων
σημείων των ευκαιριών και κινδύνων για την προώθηση της διαρθρωτικής προσαρμογής, της καινοτομίας,
και ανάπτυξης των μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη κοινού πλαισίου για την
δημιουργία κοινών επιχειρηματικών και καινοτομικών εΙυ5ΐβΓ5 και καθετοποιημένων αλυσίδων σε
παραδοσιακά και καινοτόμα αγροδιατροφικά προϊόντα, την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων

ΙΩΤ μηχανισμών/εργαλείων/υπηρεσιών (Δημιουργία Διακρατικού Κέντρου Προώθησης της
Επιχειρηματικής Καινοτομίας 8ι Εξωστρέφειας (ΒΙΕΩ), δράσεις δημοσιότητας, δράσεις κεφαλαιοποίησης
και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και δράσεις διαχείρισης του έργου.
Το έργο είναι δομημένο σε τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
•ΠΕ Μ: Διαχείριση (Μ3Π3βηιβηί)
•ΠΕ ΤΙ: Ανάπτυξη αγροδιατροφικού δικτύου (ΌΘνθΙοριτίΘηί οί 3η 3βΓθ-ίοοά ηεΙννοΗ^)
•ΠΕ Τ2: Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ
(ΟβνεΙορπΊθηΙ οί ίηηον^ΐίνε ίοοί^ 3ηά ^εινϊεε^ ίοΓ ΐΗε 5ΜΕ5 ϊ
•ΠΕ Ω: Επικοινωνία (Ωοπιηιυηϊε^ΐϊοη)
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Ειδικότερα, η παρούσα Σύμβαση σχετίζεται με τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας, Δράσεις, και Παραδοτέα
του έργου:
ΠΕ ΤΙ: Ανάπτυξη ανοοδιατοοφικού δικτύου (ΡενεΙορπιεηΐ οί 3η 3κι·ο-ίοοά ηεΐννοτΚ)
Δράση Τ1.2. Δικτύωση
Η Δράση Τ1.2 αφορά την διοργάνωση από το εταιρικό σχήμα Διακρατικών Εργαστηρίων Δικτύωσης και
Εκδηλώσεων Εξωστρέφειας, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 2 Παραδοτέα:
Παραδοτέο Τ1.2.1: Διορνάνωση Διακρατικών Ερναστηοίων Δικτύωσηε.
Το συγκεκριμένο Παραδοτέο αφορά την διοργάνωση συνολικά 7 Διακρατικών Εργαστηρίων Δικτύωσης σε
όλη την περιοχή εφαρμογής του έργου, εστιασμένα σε διάφορα επιμέρους κρίσιμα θέματα για την
προώθηση της εξωστρέφειας και την διεθνοποίησης των μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
της κοινής περιοχής Αδριατικής - Ιονίου, όπως η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ητοτί^θΐιη^ &
ΓΠ3η3βεηιεηΐ, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας
(παραγωγή, συσκευασία, εμπορία), η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, η
διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλεια των τροφίμων, η διαθεσιμότητα κατάλληλων χρηματοδοτικών
ερναλείων για τις ΜΜΕ κ.λπ.).
Παοαδοτέο Τ1.2.2: Διοονάνωση Διακρατικών Εκδηλώσεων Εξωστρέφειας
Το συγκεκριμένο Παραδοτέο αφορά την διοργάνωση ή την συμμετοχή συνολικά σε 6 ειδικές εκδηλώσεις

εξωστρέφειας (π.χ. εκθέσεις / φόρουμ / Β2Β και Β2Ω συναντήσεις) σε όλη την περιοχή εφαρμογής του
έργου, με σκοπό την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο.
ΠΕ Ω: Επικοινωνία (Ωοιηιτ>υηΐε3ίίοη)
Δοάση Ω.1: Δράσεις εκκίνησης συιίπεριλαιιβανοιιένου της επικοινωνιακής στρατηνικήε και του νγε6-5ϊΐε.
Η Δράση Ω.1 αφορά την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την σχεδίαση, εκκίνηση και
παρακολούθηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου, συμπεριλαμβανομένου και της συνεχούς
τροφοδότησης με πληροφορίες του \νε6-5ϊίε του έργου, το οποίο διατέθηκε από την Διαχειριστική Αρχή
του προγράμματος ΑΌΚΙΟΝ, και περιλαμβάνει το ακόλουθο Παραδοτέο:
Παραδοτέο Ω.1.1: Σχέδιο Επικοινωνίας
Το συγκεκριμένο Παραδοτέο αφορά την εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου, μέσα από την
σχεδίαση της κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής (στόχοι, μέσα, δράσεις, μηνύματα, ομάδες στόχοι),
την ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο,
την εκπόνηση αναλυτικού χρονοπρογραμματισμού δράσεων, και τον προσδιορισμό των απαραίτητων
πόρων.
Δοάση Ω.5: Δηιιόσιες Εκδηλώσεις.

Η Δράση Ω.5 αφορά μεταξύ άλλων την οργάνωση δημοσίων ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη την
περιοχή εφαρμογής του έργου και περιλαμβάνει το ακόλουθο παραδοτέο:
Παοαδοτέο Ω.5.1: Ιηάο 03Υ5
Το συγκεκριμένο Παραδοτέο αφορά την διοργάνωση συνολικά 5 εθνικών ενημερωτικών εκδηλώσεων
(ίηοΙο 03γ5), σε όλη την περιοχή εφαρμογής του έργου, με σκοπό την παρουσίαση στο κοινό των δράσεων
και αποτελεσμάτων του έργου.

Α2. Αντικείμενο της Σύμβασης
Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο Ανάδοχος, καθώς και τα
παραδοτέα που θα κληθεί να υποβάλλει εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, διαρθρώνονται σε 2
επιμέρους τμήματα, όπως ακολούθως:
Ιο Ταήιαα: Υπηρεσίες διορνάνωσης εκδηλώσεων
1.1.Διοργάνωση 1 Διακρατικού Εργαστηρίου Δικτύωσης (Πακέτο Εργασίας ΤΙ, Δράση Τ1.2, Παραδοτέο
Τ1.2.1)
ΠεοινοαΦή
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Σχεδίαση, προετοιμασία, και διοργάνωση ενός διακρατικού εργαστηρίου δικτύωσης, με
συμμετέχοντες από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, στα Χανιά στις 25 Οκτωβρίου 2019 ή σε
οποιαδήποτε άλλη κοντινή ημερομηνία ορίσει το Επιμελητήριο Χανίων.
Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου δικτύωσης είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του
αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα. Αναλυτικότερα, το κύριο θέμα αυτού του Διακρατικού
Εργαστηρίου Δικτύωσης είναι:
•η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής ΑΌΚΙΟΝ.
•η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα.
•η παρουσίαση ορθών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του τουρισμού και
του αγροτουρισμού.
•ο σχεδιασμός κοινών γαστρονομικών διαδρομών στην περιοχή ΑΩΚΙΟΝ.
Μετά το πέρας του εργαστηρίου, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη μελέτης σε επιλεγμένες τοπικές
αγροτουριστικές μονάδες ή γαστρονομικούς προορισμούς (π.χ. αγροτουριστικά αγροκτήματα,
επισκέψιμα οινοποιεία / τυροκομεία /ελαιοτριβεία/ παραδοσιακά ^ουπηεΐ εστιατόρια, παραδοσιακά
καφενεία κ.λ.π), εντός των ορίων της Π.Ε. Χανίων.
Τα τελικό αποτέλεσμα αυτού του εργαστηρίου θα είναι η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου, σε μορφή ε^οοΚΙεί, το οποίο θα περιέχει τα κύρια συμπεράσματα του εργαστηρίου, σε μορφή πληροφοριών,
οδηγιών, και κατευθύνσεων προς τις ομάδες-στόχους του έργου.

Προδιανοαφές
•Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25

•Επίσημη γλώσσα του εργαστηρίου: Αγγλικά
•Ελάχιστη διάρκεια εργαστηρίου: 4 ώρες
•Τουλάχιστον 5 κύριες παρουσιάσεις στην αγγλική γλώσσα
•Δημιουργία και συμπλήρωση από όλους τους συμμετέχοντες φόρμας ανατροφοδότησης.
•Ελάχιστες απαιτήσεις διάδοσης: 2 δελτία τύπου / δημοσιεύσεις (1 πριν και 1 μετά το
εργαστήριο) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Υπηρεσίες Αναδόχου
•Εξειδίκευση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας υλοποίησης του εργαστηρίου.
•Δημιουργία λίστας δυνητικών προσκεκλημένων και ομιλητών, μετά από επικοινωνία με τους
εταίρους του έργου.
•Οριστικοποίηση ομιλητών σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.
•Σχεδίαση

πρόσκλησης,

σχεδίου

ατζέντας,

και

οδηνού

πληροφοριών προς τους

φιλοξενούμενους σε σχέση με την διαμονή/μετακίνηση/περιήγηση τους στα Χανιά.
•Ηλεκτρονική διακίνηση της πρόσκλησης, του σχεδίου ατζέντας, και του οδηγό πληροφοριών
τους δυνητικούς προσκεκλημένους.
•Οριστικοποίηση συμμετεχόντων και ατζέντας, σε συνεννόηση με το ΕΒΕΧ και τους εταίρους
του έργου.
•Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων.
•Εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας χωρητικότητας 30 ατόμων, με το απαραίτητο

οπτικοακουστικό εξοπλισμό (Σύστημα νίάεο προβολής) και πληροφοριακό εξοπλισμό (2
Ι3ρίορ5,1 ρπηΐετ, σύνδεση ννϊ-ίϊ).
•Διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα στην περίπτωση μεμονωμένων
επισήμων προσκεκλημένων.
•Γραμματειακή Υποστήριξη στα αγγλικά κατά την διάρκεια του εργαστηρίου.
•Καταγραφή των πρακτικών.
•Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση.
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•Προσφορά καφέ/τσάι/χυμών/νερού καθόλη την διάρκεια του εργαστηρίου.
•Διοργάνωση

επίσκεψης

εργασίας

σε

τοπικούς

γαστρονομικούς/αγροτουριστικούς

προορισμούς της Π.Ε. Χανίων με την χρήση Λεωφορείου των 25-30 θέσεων.
•Παράθεση 1 γεύματος για 30 άτομα, με παραδοσιακά τοπικά πιάτα και οίνους, στο τέλος της
επίσκεψης εργασίας, σε παραδοσιακή μονάδα εστίασης της περιοχής.
•Σχεδίαση και διακίνηση στους συμμετέχοντες κατάλληλης φόρμας ανατροφοδότησης.
•Σχεδίαση & δημιουργία ε-^οοΚΙεΙ με τα συμπεράσματα του εργαστηρίου στην αγγλική
γλώσσα.
•Κάλυψη των εξόδων ταξιδιών/συμμετοχής 1-2 επισήμων ομιλητών από Αθήνα.
•Δημοσιογραφική κάλυψη του εργαστηρίου και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας πριν, κατά,
και μετά την πραγματοποίηση του.
Παραδοτέο: 1 Τελική Αναφορά Υλοποίησης, στα Αγγλικά & Ελληνικά, συνοδευόμενη με όλα τα υλικά
και έγραφα τεκμηρίωσης (π.χ. πρόσκληση, ατζέντα, λίστα προσκεκλημένων & συμμετεχόντων, δελτία
τύπου,

φωτογραφικό & οπτικοακουστικό υλικό, φόρμες αξιολόγησης των συμμετεχόντων,

παρουσιάσεις, πρακτικά, κείμενα συμπερασμάτων σε μορφή ε-όοοΚΙεΐ κ.λ.π)

Χρονοδιάνοαμμα: Τα παραδοτέο θα υποβληθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 15/12/2019.
1.2.Διοονάνωση 1 Διακρατικής Εκδήλωσης Εξωστρέφειας (Πακέτο ΕρνασίαςΤΙ. Δράση Τ1.2. Παραδοτέο
Τ1.2.2)

ΠερινραΦή
Σχεδίαση, προετοιμασία, και διοργάνωση μιας διακρατικής εκδήλωσης εξωστρέφειας με στόχο την
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Τουριστικού και Αγροδιατροφικού Κλάδου (π.χ. οινο-γαστρονομικός
τουρισμός), συμπεριλαμβανομένου της προώθησης κοινών γαστρονομικών διαδρομών, με
συμμετέχοντες από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, στα Χανιά στις 25 Οκτωβρίου 2019 ή σε
οποιαδήποτε άλλη κοντινή ημερομηνία ορίσει το Επιμελητήριο Χανίων.

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης εξωστρέφειας είναι η προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού που συνδέονται με τον αγροδιατροφικό τομέα (π.χ. οινικού και γαστρονομικού τουρισμού,
αγροτουρισμού), και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•Προώθηση οινο-γαστρονομικών /αγροτουριστικών διαδρομών και προορισμών στην περιοχή

ΑΌΚΙΟΝ από τοπικές / περιφερειακές αρχές ή Επιμελητήρια των συμμετεχουσών χωρών,
•Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό κλάδο
(π.χ. αγροτουριστικά καταλύματα, επισκέψιμα οινοποιεία / τυροκομεία / ελαιοτριβεία /
αγροκτήματα / παραδοσιακά κέντρα εστίασης και καφενεία κλπ) και αντίστοιχων υπηρεσιών
(πχ διοργάνωση γαστρονομικών περιηγήσεων, διοργάνωση τοπικών γαστρονομικών και
πολιτιστικών φεστιβάλ).
•Παρουσίαση καλών πρακτικών όσον αφορά τη χρήση των τοπικών αγροδιατροφικών
προϊόντων στο πρωινό και τα γεύματα των ξενοδοχείων από ξενοδόχους των συμμετεχουσών
χωρών.
•Οργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων γευσιγνωσίας / οινογνωσίας / ελαιογνωσίας από ειδικούς
γευσιγνώστες/οινογνώστες/ελαιογνώστες ή τοπικούς παραγωγούς από τις συμμετέχουσες
χώρες, με σκοπό την προώθηση των τοπικών ποικιλιών αγροτικών προϊόντων.
•Οργάνωση μιας σειράς γαστρονομικών εκδηλώσεων (1 εκδήλωση ανά συμμετέχουσα χώρα),
με τη συμμετοχή καταξιωμένων εΙιεί^ από τις συμμετέχουσες χώρες.
•Διοργάνωση 1 μεγάλης κοινής γαστρονομικής εκδήλωσης νια 100 επισκέπτες, και με την
συμμετοχή όλων των οήεί^,.
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•Διοργάνωση παράλληλων συναντήσεων Β2Β μεταξύ των συμμετεχόντων παραγωγών
αγροδιατροφικών προϊόντων και των ξενοδόχων.
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα είναι εκπρόσωποι: α) τοπικών / περιφερειακών αρχών ή

επιμελητηρίων (1 ανά περιφέρεια / χώρα), β) Ξενοδοχείων / Ξενοδοχειακών Ενώσεων (1 ανά
περιφέρεια / χώρα), γ) Τοπικοί Παραγωγοί/Συνεταιρισμοί (1- ανά περιφέρεια / χώρα, δ) ΩΗεί^ και
Γευσιγνώστες (1- ανά περιφέρεια / χώρα). Σύνολο ατόμων: έως 30 άτομα από 6 περιφέρειες / χώρες
(Κρήτη, Απουλία, Βασιλικάτα, Αλβανία, Σερβία, Σλοβενία).
Οι συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση θα επιλεγούν από τον υπεύθυνο εταίρο από κάθε
συμμετέχουσα χώρα, μετά από άμεση πρόσκληση σε συλλογικούς φορείς, ή μετά από σχετική
δημόσια πρόσκληση του Επιμελητηρίου Χανίων σε μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις /
ξενοδοχεία / τοπικούς παραγωγούς.

Ποοδιανοαφές
•Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες: 30
•Ελάχιστος αριθμός επισκεπτών: 150

•Επίσημη γλώσσα της εκδήλωσης: Αγγλικά, με παράλληλη ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα νια
τους Έλληνες επισκέπτες.
•Ελάχιστη διάρκεια του συμβάντος: 8 ώρες.
•Ελάχιστες απαιτήσεις διάδοσης: 4 δελτία τύπου / δημοσιεύσεις (2 πριν και 2 μετά το συμβάν)
στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Υπηρεσίες Αναδόχου
•Εξειδίκευση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας υλοποίησης της εκδήλωσης.
•Επιλογή του τόπου και μέσων διεξαγωγής της εκδήλωσης.
•Δημιουργία λίστας δυνητικών προσκεκλημένων και ομιλητών, μετά από επικοινωνία με τους
εταίρους του έργου.
•Οριστικοποίηση ομιλητών σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.
•Σχεδίαση

πρόσκλησης,

σχεδίου

ατζέντας,

και

οδηγού

πληροφοριών προς τους

φιλοξενούμενους σε σχέση με την διαμονή/μετακίνηση/περιήγηση τους στα Χανιά.
•Ηλεκτρονική διακίνηση της πρόσκλησης, του σχεδίου ατζέντας, και του οδηνό πληροφοριών
τους δυνητικούς προσκεκλημένους.
•Οριστικοποίηση συμμετεχόντων και ατζέντας, σε συνεννόηση με το ΕΒΕΧ και τους εταίρους
του έργου.
•Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων.
•Εξασφάλιση α) κατάλληλου χώρου και εκθεσιακού εξοπλισμού για την προβολή και έκθεση
των τοπικών οινο-γαστρονομικών τουριστικών διαδρομών/προορισμών/υπηρεσιών, των
τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, και των καλών πρακτικών στα ξενοδοχεία (έως 20
μικρά λυόμενα εκθεσιακά 5ί3ηοΐ5), β) χώρου συνάντησης με τον σχετικό γραφειακό εξοπλισμό
γραφείου για την πραγματοποίηση των Β2Β συναντήσεων (10 τραπέζια συναντήσεων με 40
καθίσματα), γ) χώρου διοργάνωσης των γαστρονομικών και γευσιγνωστικών εκδηλώσεων, με
το σχετικό εξοπλισμό κουζίνας και οπτικοακουστικό εξοπλισμό (ηχητική εγκατάσταση, κάμερα,

μεγάλη οθόνη προβολής), και την απαραίτητη.
•Διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα για τους έλληνες επισκέπτες της
εκδήλωσης.
•Γραμματειακή Υποστήριξη στα αγγλικά κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
•Τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, με την παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού για την επίλυση
πιθανών τεχνικών προβλημάτων.
•Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση.
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•Σχεδίαση και διακίνηση στους συμμετέχοντες κατάλληλης φόρμας αξιολόγησης της
εκδήλωσης.

•Κάλυψη των εξόδων ταξιδιών/συμμετοχής 10 προσκεκλημένων από όλες τις συμμετέχουσες
χώρες.
•Δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας πριν, κατά,
και μετά την πραγματοποίηση της.
•Γραφίστικη απεικόνιση της ταυτότητας της εκδήλωσης.
•Κατασκευή των απαραιτήτων γραφίστικων - σημάνσεων (1 πάνελ κεντρικής σκηνής στον χώρο
των γαστρονομικών εκδηλώσεων, και 4 πτυσσόμενα 03ηηεΓ5 (μεγάλου μεγέθους) σε
επιλεγμένα σημεία των χώρων της εκδήλωσης).
•Εξασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών τροφίμων και αναλωσίμων υλικών.
Παοαδοτέο: 1 Τελική Αναφορά Υλοποίησης, στα Αγγλικά και Ελληνικά, συνοδευόμενη με όλα τα υλικά
και έγραφα τεκμηρίωσης (π.χ. πρόσκληση, ατζέντα, λίστα προσκεκλημένων & συμμετεχόντων, δελτία
τύπου,

φωτογραφικό & οπτικοακουστικό υλικό, φόρμες αξιολόγησης των συμμετεχόντων,

παρουσιάσεις κ.λ,π).

Χοονοδιάνοαιίίΐα: Τα παραδοτέο θα υποβληθεί θα υποβληθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 15/12/2019.
1.3. Διοονάνωση 1 ΙηΓο ά^ν (Πακέτο Εονασίας Ω. Δράση Ω.5. Παοαδοτέο Ω.5.1)
ΠεοινοαΦή
Σχεδίαση, προετοιμασία, και διοργάνωση 1 ενημερωτικού Ροτυητ, με την παρουσία εκπροσώπων
ελληνικών επιμελητηρίων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, στα Χανιά στις 25 Οκτωβρίου 2019, ή
σε οποιαδήποτε άλλη κοντινή ημερομηνία ορίσει το Επιμελητήριο Χανίων.
Ο κύριος σκοπός αυτού του ενημερωτικού ίοτυπι είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους
στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου ΙΝΝΟνΑΘΚΟ και η ανακοίνωση της
πραγματοποίησης της Διακρατικής Εκδήλωσης Εξωστρέφειας που θα ακολουθήσει.
Μετά το τέλος του Ενημερωτικού ΡοΓυπι θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο προς τους συμμετέχοντες.
Ποοδιανοαφές
•Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 70
•Επίσημη γλώσσα του εργαστηρίου: Ελληνική,
•Ελάχιστη διάρκεια του Ροτυπ^: 2 ώρες
•Τουλάχιστον 4 κύριες παρουσιάσεις σχετικές με για το θέμα του ΡοΓυπι στην ελληνική γλώσσα
•Ελάχιστες απαιτήσεις διάδοσης: 2 δελτία τύπου / δημοσιεύσεις (1 πριν και 1 μετά το συμβάν)
στην ελληνική γλώσσα.
Υπηρεσίες Αναδόχου
•Εξειδίκευση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας υλοποίησης του Ροτυπη.
•Δημιουργία λίστας δυνητικών προσκεκλημένων και ομιλητών.
•Οριστικοποίηση ομιλητών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων.
•Σχεδίαση πρόσκλησης, και σχεδίου ατζέντας.
•Ηλεκτρονική διακίνηση της πρόσκλησης και του σχεδίου ατζέντας.
•Οριστικοποίηση συμμετεχόντων και ατζέντας, σε συνεννόηση με το Επιμεληητήριο.
•Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων.
•Εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων, με το απαραίτητο
οπτικοακουστικό εξοπλισμό (μικροφωνική/μεγαφωνική εγκατάσταση, σύστημα νϊάεο
προβολής) και πληροφοριακό εξοπλισμό (1 Ι^ρΐορ, σύνδεση ννϊ-ίί).
•Γραμματειακή Υποστήριξη στα ελληνικά κατά την διάρκεια του ΡοΓυπι.
•Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση.
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•Προσφορά καφέ/τσάι/χυμών/νερού στην έναρξη του Ροτυπι.
•Παράθεση 1 επισήμου δείπνου (τύπου Βυίίετ) για 100 άτομα, με παραδοσιακά τοπικά πιάτα
και οίνους, στο τέλος της εκδήλωσης.
•Σχεδίαση και διακίνηση στους συμμετέχοντες κατάλληλης φόρμας αξιολόγησης του Ροι-υπι.
•Δημοσιογραφική κάλυψη του Ροτυπι και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας πριν, κατά, και
μετά την πραγματοποίηση του.
Παραδοτέο: 1 Τελική Αναφορά Υλοποίησης, στα Αγγλικά και Ελληνικά, συνοδευόμενη με όλα τα υλικά
και έγραφα τεκμηρίωσης (π.χ. πρόσκληση, ατζέντα, λίστα προσκεκλημένων & συμμετεχόντων, δελτία
τύπου,

φωτογραφικό & οπτικοακουστικό υλικό, φόρμες αξιολόγησης των συμμετεχόντων,

παρουσιάσεις, κ,λ.π).

Χρονοδιάνοαυυα: Τα παραδοτέο θα υποβληθεί θα υποβληθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 15/12/2019.
2ο Ταήιια: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέιιατα δημοσιότητας των αποτελεσιιάτων του έρνου
2.1. Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου (Πακέτο Εργασίας Ω, Δράση Ω.1, Παραδοτέο Ω.1.1)
ΠερινοαΦή
Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης του σχεδίου επικοινωνίας (ΩθΓηηηυηϊε3ΐϊοη Ρΐ3η) του έργου
ΙΝΝΟνΑΘΚΟ, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του ευρύ κοινού όσον αφορά τους
στόχους, τις δράσεις, και τα αποτελέσματα του.
Η εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής η
οποία θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της προβολής - δημοσιότητας - διάχυσης των στόχων και των
αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού ανταπόκρισης των
ομάδων - στόχων του έρνου.
Προδιανοαφέε
•Το σχέδιο ενημέρωσης και δημοσιότητας του έργου θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τους
κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος Ιηΐεπ-ε V - Β ΑεΐΓΪ3ΐϊς Ιοηϊ^η ΡΐΌΓ3Γηηηε 20142020.

•Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά, με σύντομη περίληψη στα Ελληνικά
Υπηρεσίες Αναδόχου
Οι υπηρεσίες του αναδόχου αφορούν την εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας του έργου , με σκοπό
την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και της
κοινής γνώμης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για τους οκοποός, τις κατευθύνσεις, τις
προτεραιότητες και τις δράσεις του έργου, μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών
ενεργειών και μέσων προβολής.
Ειδικότερα, το σχέδιο επικοινωνίας θα περιλαμβάνει:
•Στρατηγική διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου
•Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής
•Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας του έργου

•Ομάδες Στόχου
•Δράσεις επικοινωνίας
•Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός δράσεων
•Μηχανισμό παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο
•Απαραίτητοι πόροι
•Αναμενόμενες επιπτώσεις της επικοινωνίας
Παραδοτέο: 1 Σχέδιο Επικοινωνίας στα Αγγλικά, με σύντομη περίληψη στα Ελληνικά
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Χρονοδιάνοαμμα: Τα παραδοτέο θα υποβληθεί εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης,
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 15/10/2019.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όλες οι πληροφορίες για το περιεχόμενο, τις προδιαγραφές, και την πορεία υλοποίησης όλων των
δράσεων του έργου, θα αντληθούν από το ΕΒΕΧ, που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου.
Για την βαθύτερη κατανόηση του έργου και τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών θα απαιτηθεί η
συμμετοχή εκπροσώπου του αναδόχου σε Συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του έργου, σε τακτικές
συναντήσεις εργασίας με το ΕΒΕΧ, και στις εκδηλώσεις κεφαλαιοποίησης, όπου και όποτε αυτές
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν.
Η κύρια γλώσσα εργασίας, επικοινωνίας και συγγραφής κειμένων είναι η Αγγλική. Συνεπώς όλα τα
παραδοτέα της παρούσης σύμβασης θα πρέπει να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα, εκτός από τις όποιες
αναφορές - εκθέσεις υλοποίησης προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και περιλήψεις των παραδοτέων,
οι οποίες θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.483,87 €, ΦΠΑ : 8.516,13 €), και αναλύεται ανά επιμέρους Τμήμα και

Υπηρεσία ως εξής:
Υπηρεσία

1.1

Τίτλος

Προϋπολογισμός
ΦΠΑ
χωρίς ΦΠΑ
Ιο Τμήμα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων
Διοργάνωση 1 Διακρατικού

Προϋπολογισμός

7.258,06

1.741,94

9.000,00

16.129,03

3.870,97

20.000,00

4.032,26

967,74

5.000,00

Εργαστηρίου Δικτύωσης
1.2

Διοργάνωση 1 Διακρατικής

Εκδήλωσης Εξωστρέφειας
1.3

Διοργάνωση 1 Ιηίο ά3γ

Σύνολο 1ου Τμήματος της Σύμβασης

27.419,35
6.580,65
34.000,00
2ο Τμήμα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου
2.1

Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας

8.064,52

1.935,48

10.000,00

του έργου

Σύνολο 2ου Τμήματος της Σύμβασης

8.064,52

1.935,48

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

35.483,87

8.516,13

44.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέοος Ι: Πληροφορίες σχετικά ιιε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
! ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α; Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
:φορέα{αφ) .

^^^^Λ"·-1* ^'-;

\· Ονομασία: [ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ]

'\

\- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [];
[- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά, 73132]•
[- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]\
[-Τηλέφωνο: [2821052329];^.λ
.;
·- Ηλ. ταχυδρομείο: [8ρΪΓηεΙ@εΗ3ηΐ3-αΐ.8Γ]

ί> Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):
\
ί Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
;- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
^Ρν): [Σύμβαση υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για την
[ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση του έργου'ί
[Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΟενεΙοριτιεηΙ οί 3η]
Ι ίηηονβίΐνε ηεΐννοτΚ ϊοτ ΐΗε ρΓοπιο^οη οί εχΙτονεΓ^ΐοη οί 3Γθ-ίοοοΙ εοιτιρβηίεε ϊη ΑάΓΪβΐΐς - Ιοηϊ^η

\ ΑΓ83 - ΙΝΝΟΝ/ΑΘΡΟ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιηί6ΓΓε V [ Β ΑάΓίβίϊε Ιοηΐβη ΡΓΟβΓ^ηίΓηθ 2014-2020. ^^^ί^^ '^'^^''
!θι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται ^>>ς ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

^δημοσίων συμβάσεων, ΩΡν: 79952000-2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων) και ΩΡν: 98390000-3 (Λοιπές;
[Υπηρεσίες παροχής).
\- Κωδικός στο ΚΗΜΔ^
ί- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
[- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [ 2 ]
Γ*
[·- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει);
[[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.:

ΌΛΒΕ 0ί ^ΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΌ
ΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ^^ α ^..^^^^.^^^ ...^,,^ ^^,^- ^^^,^ύ 4
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά ιιε τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

Ι]
[]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό

αριθμό

ταυτοποίησης,

εφόσον

απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι":
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση

στο

Διαδίκτυο

(διεύθυνση

[]
[]
[]
[]
[]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση1";
Μόνο

σε

περίπτωση

αποκλειστικότητα,

προιιήθειας

του

άρθρου

κατ'

20:

[]Ναι[]Όχι

ο

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,

κοινωνική

επιχείρηση1"

ή

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο

προγραμμάτων

προστατευόμενης

απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

[]

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων

εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

[]

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

[••••Ι

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε

στα

υπόλοιπα

τμήματα

της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση,

και

σε

κάθε

περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

α) []
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

πιστοποίηση

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

εγγράφων):[.][.//.//.]

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Υ) []

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο":

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα

δ)[]Ναι[]Όχι

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο αέρος IV. ενότητες Α. Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα

έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

ε)[]Ναι[]Όχι

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):
[•//·Η-Π./
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

[]Ναι[]Όχι

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους"1;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

στην ένωση ή κοινοπραξία

α) []

(επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

β) []

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυμία

της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) []

Τμήματα

Απάντηση:
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Σελίδα 45

19ΡΡΟΟ005381069 2019-08-01
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

ι
[

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία

[
[
[
[
[]

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό ...):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ"1
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

[]Ναι[]Όχι

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεση του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρ^^χ^ά. ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός

φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

[]Ναι[]Όχι

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας;

Εάν

ναι

παραθέστε

κατάλογο

των

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό

της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[··•]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων Φοοέάς ζητούν' οητιίκ αυτές τίόπληοοφοοίετ(κατ' έφαουονη του
άρθρου 131 παο. 5 η εφόσον ο ποοσφέοων/ υποψήφίτκοικονοιιικόο ΦΟοέαε προτίθεται να αναθέσει σε
τοίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνειτο ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα αε το άρθρο 131 παο. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται βτην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το ιιέοοε III νια κάθε υπερνολάβο
(ή κατηνοοία υπεργολάβων).•
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Μέρος III: Λόνοι αποκλεισ^ού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες"1"

^Στο όρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
^Ι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση™·
12. δωροδοκία*1*1·._...

,.:

3. απάτη*";• ' '; ^...
! 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες*1":

,\''

5.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας*1*·
6.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση

[]Ναι[]Όχι

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου*"1 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[.Η-Μ-11Γ
Εάν ναι, αναφέρετε™":

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

α) Ημερομηνία:^ ],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

σημείθ-(-α): [ ],

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

λόγος(-οι):[ ]

καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [1

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού []

απόφαση:

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[•1111117ΧίΧ
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

0 Ναι ? Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισμού

( αυτοκάθαρση)"";
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

[]

λήφθηκαν1™1:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:

1) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

[]Ναι[]Όχι

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης1™".
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο

α)[]•

α)[]•

β)[]

β)[]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

γ.1)[]Ναι[]Όχι

γ.1)[]Ναι[]Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[]•

-[]·

-[]·

-[]·

πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

υποχρεώσεων;

δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή

έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

Υ·2)[]·

γ·2)[]·

δ) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

δ)[]Ναι[]Όχι

δ)(]Ναι[]Όχι

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

αναφερθούν

αναφερθούν

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

λεπτομερείς

λεπτομερείς

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

πληροφορίες

πληροφορίες

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

[]

[]

διακανονισμό για την καταβολή τους ;**'"
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ασφάλισης

εγγράφων): **"

αναφέρετε:

διατίθεται

ηλεκτρονικά.

[•77·77·7
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
0 οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού

και

εργατικού δικαίου1™";

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση);

[]Ναι[]Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν: []
Βρίσκεται

ο

οικονομικός

οποιαδήποτε

από

φορέας

τις

σε

[]Ναι[]Όχι

ακόλουθες

καταστάσεις1™"1:
α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ)

σε

οποιαδήποτε

προκύπτουσα

από

ανάλογη

κατάσταση

παρόμοια

διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-[]

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

-[]

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις1™""

Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): [.//.77-7
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

[]Ναι[]Όχι

επαγγελματικό παράπτωμα"™";
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

[)

πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;

[]Ναι[]Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν:
Έχει

συνάψει

ο

οικονομικός

φορέας

[]Ναι[]Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;

[]Ναι[]Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν:
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

[]Ναι[]Όχι

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνχχίχ, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

[]

πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[]Ναι[]Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης"1™;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

[]Ναι[]Όχι

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια1™*1 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

προηγούμενης

δημόσιας

σύμβασης,

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα

ή

προηγούμενης

σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη

καταγγελία της προηγούμενης

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[·•

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν:
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[]

Μπορεί

ο

οικονομικός

φορέας

να

[]Ναι[]Όχι

επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν 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,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση

τα

απαιτούνται

από

δικαιολογητικά
την

που

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

αθέμιτο

τρόπο

τη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να

αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που

Απάντηση:

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005**^:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

[] Ναι Π Όχι

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005;

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [.77-77·7
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;

77Ναι 77Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκαν:
[•7
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο ιιόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη; ό^β οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του
Μέρους IVχωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσειοποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων

Απάντηση

επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

[]Ναι[]Όχι

επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) 0 οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

[.··]

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασης10™1"; του:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[•77-77-7

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

Π Ναι [] Όχι

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασης του

[...][] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης

αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
7-77-77·7
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες αόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχαυνί
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

Ια) 0 (γενικός) ετήσιος κύκλος εργασιών του

έτος: [] κύκλος εργασιών:[][...]νόμισμα

οικονομικού

αριθμό

έτος: [] κύκλος εργασιών:[][...]νόμισμα

απαιτούνται στη

έτος: [] κύκλος εργασιών:[][...]νόμισμα

φορέα

για

οικονομικών ετών που

τον

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης:
και/ή,
1β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που

[],[][...]νόμισμα

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής***1":
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):
[•77·77-7
2α) 0 ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών του

έτος: [] κύκλος εργασιών: [][...] νόμισμα

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα

έτος: [) κύκλος εργασιών: [][...] νόμισμα

που

έτος: [] κύκλος εργασιών: [][...] νόμισμα

καλύπτεται

από

τη

σύμβαση

και

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται

είναι ο εξής:
και/ή,
2β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον

[],[][.··] νόμισμα

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής10™":
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):
777-77-7
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά

[]

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι

διαθέσιμες

απαιτούμενη

για

περίοδο,

ολόκληρη

την

αναφέρετε

την

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητες του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογίες*"™ που ορίζονται

αναλογία μεταξύ χ και γ10™"" -και η αντίστοιχη

στη σχετική
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

αξία)

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):
[•77-77-7
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη

επαγγελματικών

κινδύνων

Ι][...]νόμισμα

του

οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):
[•77-77-7
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται

εγγράφων):

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[•77-77-7
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΪΟ οικονομικός φορέαςπρέπει νά παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλονής έχουν οριστείί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

?|ης σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

Ια) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς1000"",

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

ακόλουθα

στην διακήρυξη):

έργα

του

είδους

που

έχει

[.··]

προσδιοριστεί:

Έργα: []
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή

εκτέλεση και ολοκλήρωση των

σημαντικότερων

εργασιών

διατίθεται

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[.7777-7

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς1™*™,

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις

στην διακήρυξη):

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει

Περινραφή

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς"1:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει

το

ακόλουθο

τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες*", ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,

[1

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει

το

ακόλουθο

τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει

τα

ακόλουθα

συστήματα

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
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5^ Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
0 οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια

ελέγχων*1"

όσον

αφορά

[] Ναι Π Όχι

το

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες
του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6)

Οι

ακόλουθοι

τίτλοι

σπουδών

και

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον

_.\Γ
0111

.

.

· <·

. > "ΙΙ

εργολάβο,
και/ή

(ανάλογα με τις απαιτήσεις που

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) []

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

7) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει

τα

περιβαλλοντικής

ακόλουθα

διαχείρισης

μέτρα

κατά την

εκτέλεση της σύμβασης:
μέσο

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό

Έτος,

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των

προσιοπικό:

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία

[
[
[

τρία έτη ήταν τα εξής:

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

Ι, []

Ι, []
1, []

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[
[
[

Ι, []
, []
Ι, []

9) 0 οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεση
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της

σύμβασης:
10) 0 οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει

σε

τρίτους

υπό

μορφή

υπεργολαβίας*"" το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
0 οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα

δείγματα,

φωτογραφίες

των

περιγραφές

προϊόντων

που

[] Ναι Π Όχι

ή
θα

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότηταςΚατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα

Π Ναι Π Οχι

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [.77-77·7
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

Π Ναι [] Όχι

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητατωνπροϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [.77.77·7
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ϊ
:και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί αϊτό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στηνπρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και

Απάντηση:

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[]Ναι[]Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από

ανεξάρτητους

βεβαιώνουν

ότι

ο

οργανισμούς
οικονομικός

που

φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης

ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

[] []

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): [.77·11-7
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από

ανεξάρτητους

βεβαιώνουν

ότι

συμμορφώνεται
συστήματα

ή

ο

οργανισμούς
οικονομικός

με

τα

πρότυπα

που

φορέας

απαιτούμενα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

[] []

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [.77-77·7
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

^) οικονομικός φορέας ποέπέι ναπαοάσχέι πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ό αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσει^ κριτήρια' ή κανόνες που πρόκειται να

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων ΐχΰό θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση,_που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, αντανωνιστικές διαδικασίες με διαπρα^μάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόνου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Απάντηση:

Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια

ή

κανόνες που

[••••Ι

πρόκειται να

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές

μορφές

αποδεικτικών

εγγράφων,

ΠΝαιΠ'Οχι*1"

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα

έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
στοιχείων

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

διατίθενται ηλεκτρονικάχίίν, αναφέρετε για το

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

καθένα:

εγγράφων):[.77-77-/""

λοιπές

μορφές

αποδεικτικών
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται*1*", εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν*1"1".
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεση μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβόιλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): /.]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
" Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
"' Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ ί 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το ούνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
" Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
" Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
"" Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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"" Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Οσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."
"'" Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έννραΦα τηε σύιιβασοε είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
'* Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 1300 της 11.11.2008, σ. 42).
*

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ Ω 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 1192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ω 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
Οπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ ί 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται 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 1 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
*" Όπως ορίζεται 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 ί 101
της 15.4.2011, α. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
*™ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του

άρθρου 73)
*"" Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
XIX Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
101 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
*" Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση,
συστηματικά...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
**" Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
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**"' Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έννοαφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
**'" Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
**" Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
**"' . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
**"" Άρθρο 73 παρ. 5.
**"'" Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
**'* Οπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
*** Πρβλ άρθρο 48.
**" Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
***" Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
***'"Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
***'" Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
***" Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
***"' Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
***""

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

***""'

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που

υπερβαίνει τα πέντε έτη.
***'*Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
*'" Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματος της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
*"" Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
*"" Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
*'" Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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*'"' Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
*'"" Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
χΙνίϋ Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες {διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Οι προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την ακόλουθη δομή.
Ενότητα Α': Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου
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Α.1. Κατανόηση των στόχων - απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση της γενικότερης φιλοσοφίας του
Α.2. Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης, επιμερισμός σε πακέτα εργασίας και
δραστηριότητες
Α.3 Τεκμηριωμένη παρουσίαση των κατάλληλων εργαλείων - εφαρμογών για την επίτευξη των στόχων του

έργου
Α.4 Αναλυτική περιγραφή παραδοτέων του έργου και τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
τους
Ενότητα Β': Οργάνωση — Διοίκηση Ομάδας έργου
Β.1. Δομή οργανωτικού σχήματος
Β.2. Οργάνωση / Λειτουργία του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: "Υπηρεσίες
δικτύωσης και δημοσιότητας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΌβνβΙορηίθηΙ οί 3η ϊηηον^ΐϊνε
ηβΐννοιΊι Γογ Ιήβ ρΓΟίηοΙΐοη οί εχΐτονετ^ίοη οί 3Γο-ίοοά εοηρβηίβ^ ίη Αάπθΐΐε - Ιοηϊ^η Αγθθ" και με
ακρωνύμιο: ΙΝΝΟΝ/ΑΘΚΟ

Προς: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ιο Τμήμα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων
Προϋπολογισμός

Τίτλος

Υπηρεσία

ΦΠΑ

Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ
1.1

Διοργάνωση 1 Διακρατικού

1.2

Διοργάνωση 1 Διακρατικής

Εργαστηρίου Δικτύωσης

Εκδήλωσης Εξωστρέφειας
Διοργάνωση 1 Ιηίο άθγ
1.3
2ο Τμήμα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου
Προϋπολογισμός

Τίτλος

Υπηρεσία

ΦΠΑ

Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ
2.1.

Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας του

έργου
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Τόπος", Ημερομηνία:..

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. ί3χ )

Ημερομηνία έκδοσης.
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ΕΥΡΩ..

ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..
ΕΥΡΟ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαψέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ΕΥΡΩ(και ολογράφως)
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση
μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας

Δ/νση

(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων /
εταιρειών (1), (2), κ.λ.π. ατομικά για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ) για
την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για το έργο
(αρ.

πρωτ

διακήρυξης)

προς

κάλυψη

αναγκών του

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α..

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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