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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2016
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο
«Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των
Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Orient/East Med»
στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΣΑΕ689/1).
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και τη με αρ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β΄ 449/24-22016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

Προϋπολογισμός:
40.000€ ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο 49.600€

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών - ΔΔΜ «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF»

του

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Ευρωπαϊκή Ένωση
Έργο χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση

προγράμματος
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1. του ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
2.

τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.

3. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 3.α.
4.

του άρθρου 8 του ν.4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).

5. των άρθρων 1, 2 και 3 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α΄ 74).
6. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) και τις
σχετικές εγκυκλίους.
7. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (2012-2015)» (Α΄226).
8. του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (Α΄ 3).
9. της αρ πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με
θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β΄ 449).
10. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147).
11. του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. του π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
13. της αριθ. 134453/23-12-2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.9.2014» (Β’ 2857).
14. της με αριθμ 81986/EΥΘΥ712/31.7.2015 Υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες
Επιλεξιμότητας 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» (Β΄1822) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ
2014-2020.
15. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
16. του π.δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
17. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).
18. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
19. της υπ’αριθ. 2901.01/26812/2015 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διορισμός
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 719/2015).
20. της υπ’ αριθμ. 83063/ΕΥΘΥ782 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΟικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Αναδιάρθρωση της
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Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αντικατάσταση των κοινών υπουργικών
αποφάσεων υπ’αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄2662) και 180/30-10-2012 (Β΄2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643/25-08-2016).
21. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
22. την από 22-12-2015 Συμφωνία «Grant Agreement» για το Connecting Europe Facility (CEF) μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Ελλάδας.
23. το με αριθμ. ΕΥΣΕΔ/Β/1051/11-07-2016 έγγραφο του κ. Υπουργού σχετικά με την υλοποίηση του έργου τεχνικής
βοήθειας στο πλαίσιο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
24. της Αρ.Πρ. 81430/01-08-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για την ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ689/1 του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ORIENT/EAST
MED ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ68910000 (ΑΔΑ:63ΕΘ4653Ο7-113).
25. την ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής στο έργο της σχετικά με την υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα που θα συμβάλλουν καθοριστικά
στην ανάπτυξη Θαλασσίων Διαδρόμων/Θαλασσίων Μεταφορών κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Άξονα Orient/East
Med.

Αποφασίζουμε
1. Τη διενέργεια διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 4/2002 και στα
άρθρα 17 παρ.2 και 18 της απόφασης υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την
επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία
πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα ΔΔΜ
Orient/East Med» στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF» που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ689/1).
2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο 49.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη
– CEF». Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ689/1 με κωδικό
ενάριθμου 2016ΣΕ68910000.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του
Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:


ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα επί της καθαρής συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών.



0,06% επί της επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης βάσει του
ν.4013/2011 (Α΄204) υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ



επί της ανωτέρω κράτησης του ν.4013/2011 Χαρτόσημο 3% , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Έργο χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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3. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις
10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7-10-2016,
ημέρα Παρασκευή

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ

ΩΡΑ

Έως ώρα 15.00 μ.μ.

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2
Λιμάνι Πειραιά, 5ος όροφος
ΤΚ 18510
Τηλ:.210 4064413
Fax 210 4614327
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
Δημόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙI.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών,
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
6. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα I-IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας:
Παράρτημα I Συνοπτικά στοιχεία έργου
Παράρτημα ΙΙ Αντικείμενο του έργου/Παραδοτέα
Παράρτημα ΙΙΙ Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού

Ευρωπαϊκή Ένωση
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Παράρτημα IV Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου.
Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες/συμμετέχοντες ή νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών.
8. Η Πρόσκληση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από τις ηλεκτρονικές σελίδες του Υπουργείου
www.yen.gr, www.hcg.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη
διεύθυνση eysed.yna@yen.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις κατά τις πρώτες τέσσερις
(04) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, 30-92016. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 120 του ν.4412/2016, ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης/πρόσκλησης νοείται η δημοσίευση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.
9. Ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και για διάστημα τουλάχιστον δέκα
(10) ημερών στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής (www.yen.gr) και
(www.hcg.gr).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θοδωρής ΔΡΙΤΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υπουργού ΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ
3. Γρ. κ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
5. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Νησιωτικής Πολιτικής
6. Μονάδα Α΄ και Β΄, αρχείο φακέλου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Έργο χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)
Επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για
την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την
ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα
ΔΔΜ Orient/East Med» στο πλαίσιο του προγράμματος
«Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF» που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ689/1).

Έργο:

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε σαράντα
χιλιάδες ευρώ (40.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
στο σύνολο 49.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Χρηματοδότηση:

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF». Οι
δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕ689/1 με κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ68910000.

CPV:

71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας,
συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων

υπηρεσίες

παροχής

Χρόνος υλοποίησης-Διάρκεια
Εκτέλεσης έργου

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται έως την 15/12/2016.

-Τόπος Παράδοσης

ΥΝΑΝΠ -Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 Λιμάνι Πειραιά.

Κριτήριο ανάθεσης

Κρατήσεις

Ανοιχτή διαδικασία βάσει π.δ. 4/2002 και άρθρων 17 παρ.2 και 18
της απόφασης υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών
βάσει του ν.4172/2013 (ΚΦΕ Α΄ 167).

0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της σύμβασης βάσει του ν.4013/2011 (Α΄204).

επί της ανωτέρω κράτησης του ν.4013/2011,
Χαρτόσημο 3% , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
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Καταληκτική προθεσμία
υποβολής προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού

Τόπος υποβολής προσφορών:

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση όπως εκάστοτε ισχύει.

7-10-2016, ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 15.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια
Επιτροπή την 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα
γραφεία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, γρ. 541.
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Ακτή Βασιλειάδη/Πύλες Ε1-Ε2, 5ος όροφος, γραφείο
538, Πειραιάς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ) υλοποιεί το
έργο «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη
των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα ΔΔΜ Orient/East Med» το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «Συνδέοντας της Ευρώπη».
Αρχικός στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση μια σειράς ώριμων ή σχεδόν ώριμων
έργων στρατηγικής αξίας και σημασίας για την ανάπτυξη των τριών ελληνικών λιμένων του Κεντρικού ΔΔΜ
(Ηγουμενίτσας Ηρακλείου και Πάτρας) σε σχέση με τα ΔΔΜ και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Διαδρόμου
Orient/East Med (OEM). Τα έργα αυτά αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη Θαλασσίων
Διαδρόμων κατά μήκος του συγκεκριμένου Διευρωπαϊκού Άξονα, ενώ η ιεράρχηση και προτεραιοποίηση
τους θα επιτρέψει την δημιουργία στρατηγικού προγραμματισμού υλοποίησης ώριμων έργων ανάπτυξης.
Οι ελληνικοί λιμένες του Εκτεταμένου ΔΔΜ (Comprehensive TEN-T) θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση, στο
βαθμό που τους αποδίδεται ένας συμπληρωματικός και υποστηρικτικός ρόλος.
Οι προτάσεις έργων δύνανται ενδεικτικά να αφορούν:
 αναβάθμιση της δυναμικότητας των λιμένων
 βελτίωση/αναβάθμιση λιμενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών logistics
 διασύνδεση των μεταφορικών μέσων και βελτίωση της διατροπικότητας
 λιμενικό εξοπλισμό, ευφυή συστήματα, συστήματα logistics, port community systems κ.ά.
 ανάπτυξη/βελτίωση διαδικασιών
 βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης των λιμένων
 βελτίωση της ασφάλειας των λιμενικών, τερματικών και σχετικών εγκαταστάσεων.
Ο ορίζοντας για τον προσδιορισμό των έργων και την ιεράρχησή τους συμπίπτει με το χρονικό όριο
ολοκλήρωσης του Κεντρικού ΔΔΜ, ήτοι το 2030, από το οποίο προκύπτει και η άμεση ανάγκη για
υλοποίηση δράσεων – παρεμβάσεων στους λιμένες που ανήκουν στο παραπάνω δίκτυο. Ο κατάλογος των
έργων και τα στοιχεία που θα τα συνοδεύουν αποσκοπούν στη δημιουργία του απαραίτητου υπόβαθρου
για τους σχεδιασμούς και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε επικείμενες προσκλήσεις
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ή και της επόμενης προγραμματικής περιόδου για
αξιόλογα έργα που εμφανίζουν μικρότερο βαθμό ωριμότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
χρηματοδοτικού μηχανισμού των ΔΔΜ, της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF).
Δεύτερος αλλά πιο ουσιαστικός στόχος του έργου αποτελεί η εύρεση του απαραίτητου δεύτερου ή και
περισσοτέρων εταίρων από άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι απαραίτητος
σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου CEF, να
συμμετάσχει στην υποβολή οποιασδήποτε πρότασης στον Μηχανισμό των ΔΔΜ. Στο πλαίσιο αυτό, ο
Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή και με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων,
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Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων να προετοιμάσει φάκελο της πρότασης προς
χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 133708/22-122015 ΥΠΟΑΤ/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ/Εθνική Αρχή Συντονισμού/ΕΥΣΕ, Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων, καθορίζεται η ΕΥΣΕ ως υπεύθυνη για την υποβολή των προτάσεων στο
πληροφοριακό σύστημα της ΙΝΕΑ, όταν υφίσταται ανοικτή Πρόσκληση του συγκεκριμένου μηχανισμού
χρηματοδότησης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ι. Αντικείμενο έργου
Το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση είναι ο μηχανισμός «Συνδέοντας
την Ευρώπη» ( Connecting Europe Facility), o οποίος ως χρηματοδοτικό εργαλείο υπάγεται στην DG MOVE
και διαχειρίζεται κεντρικά μέσω της ΙΝΕΑ (INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY). Οι
Προσκλήσεις που εκδίδονται χωρίζονται σε αυτές του Γενικού Φακέλου και σε αυτές που αφορούν τα 14
Κράτη Μέλη του Ταμείου Συνοχής. Ειδικότερα, η δράση στοχεύει στην προετοιμασία έργου που θα
διεκδικήσει χρηματοδότηση από την προτεραιότητα Γ’ του Μηχανισμού, με τίτλο «Θαλάσσιες Αρτηρίες»
«Motorways of the Sea» με συνολικούς πόρους 150 εκ.€ από το Ταμείο Συνοχής και 130 εκ. € από το Γενικό
Φάκελο.
Ενδεικτικές δράσεις προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανωτέρω προτεραιότητας είναι:






Μελέτες που αφορούν σε τεχνικό σχεδιασμό υποδομών, στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού,
προετοιμασία εφαρμογών ICT,μέτρα μεγαλύτερης ασφάλειας κλπ.
Μελέτες με πιλοτικές δράσεις που αφορούν σε δοκιμές και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε
πραγματικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα χρήση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογίες
μείωσης εκπομπών.
Κατασκευή εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού καυσίμων LNG που θα εξυπηρετεί ομάδα λιμένων
Αναβάθμιση υφιστάμενης θαλάσσιας σύνδεσης με δυνατότητα διατροπικής σύνδεσης που θα
αφορούν τουλάχιστον δύο λιμένες, με τον ένα τουλάχιστον να ανήκει στο κεντρικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τα εξής:
-Προσδιορισμός – Κατηγοριοποίηση – Ιεράρχηση έργων λιμένων
Ο Αναδόχος υποστηρίζοντας την Επιτελική Δομή και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, θα προβεί στις εξής ενέργειες:
i.
Συλλογή, επισκόπηση και αξιολόγηση υφιστάμενου υλικού σχετικού με την ολοκλήρωση των
ΔΔΜ, την ανάπτυξη Θαλασσίων Διαδρόμων, καθώς και τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό
λιμένων, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των λιμένων κ.ά. (μελέτες, εκθέσεις,
προγραμματικά και άλλα κείμενα, πληροφοριακό υλικό, αλληλογραφία με τους Φορείς
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Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων κ.λπ.)
ii.

Διοργάνωση και προγραμματισμός συναντήσεων με εκπροσώπους των Φορέων Διαχείρισης και
Εκμετάλλευσης Λιμένων προς αξιολόγηση υφιστάμενου υλικού και προσδιορισμό έργων
προτεραιότητας.

iii.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας και προσδιορισμός κριτηρίων ιεράρχησης/προτεραιοποίησης έργων.

iv.

Προσδιορισμός έργων, ιεράρχηση/προτεραιοποίηση και παρουσίαση έργων προτεραιότητας.

-Προετοιμασία φακέλου πρότασης προς υποβολή χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό των
ΔΔΜ «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)»
Σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων καλείται να πράξει:
i. Επιλογή έργου προτεραιότητας από τον κατάλογο εγκεκριμένων έργων, προς υποβολή στο
πλαίσιο επερχόμενης πρόσκλησης της Διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)”. Το έργο
προτεραιότητας που θα επιλεχθεί, θα είναι στρατηγικού χαρακτήρα και θα αποσκοπεί στην
αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών λιμένων, στη διευκόλυνση της κινητικότητας αγαθών
και προσώπων μεταξύ των κρατών µελών, στη συμβολή στην εδαφική συνοχή και στην αειφόρο
ανάπτυξη των μεταφορών.

ii.

Υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια προετοιμασίας φακέλου που θα υποβληθεί στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)” και θα αφορά σε έργο ανάπτυξης
Θαλασσίων Διαδρόμων – Θαλάσσιων Μεταφορών.

iii.

Προσδιορισμός αντικειμένου πρότασης επιλεγόμενου έργου και καθορισμός απαιτούμενων
δραστηριοτήτων προς ένταξη.

iv.

Πρόταση και υπόδειξη μελών / εταίρων κοινοπραξίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (εφόσον
απαιτείται σύμφωνα με τους περιορισμούς του αντικειμένου της πρότασης και των
απαιτήσεων της πρόσκλησης) και διερεύνηση κοινών στρατηγικών δραστηριοτήτων αναφορικά
με τον Θαλάσσιο Διάδρομο που θα επιλεγεί προς ανάπτυξη.

v.

Στενή συνεργασία με τους επιλεχθέντες φορείς του εξωτερικού για τον προσδιορισμό της
κατάλληλης μεθοδολογίας και την προετοιμασία κοινής ώριμης πρότασης/φακέλου.

vi.

Υποστήριξη στη σύνταξη της πρότασης και στην προετοιμασία των απαραίτητων συνοδευτικών
σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού.

vii.

Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ αν υπάρχει ανοικτή πρόσκληση, ή συνεργασία με την ΕΥΣΕ για
διατήρηση της πρότασης σε ετοιμότητα για άμεση υποβολή όταν ανοίξει κάποια σχετική
πρόσκληση.

viii.

Υποστήριξη κατά το στάδιο αξιολόγησης της πρότασης/φακέλου από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και
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παροχή διευκρινήσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

ΙΙ. Παραδοτέα έργου
Το Έργο θα παραδοθεί σταδιακά, με τα εξής παραδοτέα, τα οποία υποβάλλονται στην Ελληνική σε τρία (3)
αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (κατάλληλη προς επεξεργασία). Σε περίπτωση που τυχόν
απαιτηθεί θα προσκομιστεί μέρος ή όλα τα μέρη των παραδοτέων α’ και β’ και στην αγγλική γλώσσα.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τις προαναφερόμενες εργασίες κατά τα διάφορα στάδια, υπό τη
μορφή παραδοτέων.
Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1. Προσδιορισμός – Κατηγοριοποίηση – Ιεράρχηση έργων λιμένων
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Μεθοδολογία και κριτήρια προσδιορισμού έργων ιεράρχησης/προτεραιοποίησης
Υφιστάμενο πλαίσιο λιμενικών υποδομών και καταγραφή έργων προτεραιότητας σε
κύριους λιμένες
Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης λιμένων και MoS
Προσδιορισμός έργων (ενδεικτικά: τίτλος, περιγραφή, πιθανοί εταίροι, προϋπολογισμός,
χρονοδιάγραμμα ωριμότητα, ανάλυση SWOT, προϋποθέσεις υλοποίησης, πηγές πιθανής
χρηματοδότησης)
Ανάπτυξη δικτύου για την υποβολή έργου
Ιεράρχηση και προτεραιοποίηση έργων
Παρουσίαση των έργων για την προσέλκυση ενδιαφερόμενων και την προώθηση των
έργων

Χρόνος παράδοσης έως ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Β΄ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Προετοιμασία φακέλου πρότασης προς υποβολή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό των ΔΔΜ «Συνδέοντας την
Ευρώπη (CEF)»
Η πρόταση προς χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» υποβάλλεται σε ειδικό
πληροφοριακό σύστημα της ΙΝΕΑ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες από την ΕΥΣΕ, που έχει τον
συντονιστικό ρόλο για την υποβολή προτάσεων από την Ελλάδα στον εν λόγω μηχανισμό, με τη
συμπλήρωση προκαθορισμένων εντύπων.
1.1
1.2

Το μέρος Α περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης, το ποσό της αιτούμενης
χρηματοδότησης και γενική περιγραφή της δράσης
Το μέρος Β περιλαμβάνει διοικητικές πληροφορίες για τους εταίρους που αιτούνται τη
χρηματοδότηση.
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1.3

1.4

Το μέρος Γ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της δράσης με το δίκαιο
της ΕΕ στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές
ενισχύσεις και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ
Το μέρος Δ περιλαμβάνει τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δράση που
υποβάλλεται για χρηματοδότηση

Χρόνος παράδοσης έως ένα (1) μήνα από την παραλαβή του α΄ παραδοτέου και όχι πέρα από την 15η
Δεκεμβρίου 2016.
Ο Σύμβουλος ως τελικό παραδοτέο υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Τελική Απολογιστική
Έκθεση με τα πεπραγμένα (π.χ. πρακτικά συναντήσεων, αποτελέσματα παρουσιάσεων του έργου,
υποψήφιοι συμμετέχοντες κα) και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
Κόστος μετακίνησης και διαμονής
Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου
εντός και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το παρόν έργο ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του Έργου «Τεχνική υποστήριξη
για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων
κατά μήκος του άξονα ΔΔΜ Orient/East Med» στο σύνολό του, ήτοι 15/12/2016. Στην περίπτωση, που η
από 22-12-2015 Συμφωνία «Grant Agreement» για το Connecting Europe Facility (CEF) μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Ελλάδας λάβει παράταση για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά
την 31/12/2016, δύναται η σύμβαση με τον ανάδοχο να παραταθεί μετά την ορισθείσα ημερομηνία
15/12/2016, χωρίς αύξηση του οικονομικού τμήματος της υπογραφείσας σύμβασης.
Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιείται με την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) και την καταβολή της
αμοιβής του αναδόχου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους
της Πρόσκλησης.

4.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδοθούν/προσφερθούν στην έδρα της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ Β’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Πρόσκληση. Για το σκοπό του έργου, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ που συστήνεται
έγκαιρα για τον σκοπό αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή β) ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλουν κοινή προσφορά ή γ) συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες,
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή
συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ, και δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,
και τα οποία:
-

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας και

- διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση και την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση
του έργου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας.
1.2 Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος
ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο
προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες.
1.3 Αποκλεισμός υποψηφίων:
1.3.1 Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και
αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν.4412/2016 [και άρθρο 57 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ] ήτοι:
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 L300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το
ν.2803/2000 (Α΄48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
Ι.Κ.Ε., τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
1.3.2 Αποκλείονται επίσης:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των
προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα,
β) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.1,
γ) οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να τους αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως.
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού θα πρέπει να διαθέτει και τις προϋποθέσεις ως προς την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.3.
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2.
2.1

ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύνταξη Προσφορών

2.1.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους,
που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
2.1.2 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, κ.λπ. πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση
ή προσθήκη κ.λπ. και επιβεβαιώνει ότι έγινε πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
2.1.3 Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές, προσφορές για μέρος
του προκηρυσσόμενου έργου και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
2.1.4 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της παρούσας ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
2.2

Ισχύς Προσφορών

2.2.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 60 ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.2.2 Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα
ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης των προσφορών τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται υποχρεωτικά, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους,
εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του προαναφερόμενου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς
τους ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
2.2.3 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
2.3 Υποβολή προσφορών
2.3.1 Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη,
Πύλες Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, 185 10, 5ος όροφος, γραφείο 538, τηλ. 2131374413, 210 4125063 μέχρι την 7
Οκτωβρίου 2016 και έως ώρα 15.00 μ.μ. καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2.3.2 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο
(κυρίως φάκελος προσφοράς) και περιέχουν τους επιμέρους φακέλους που προβλέπονται κατωτέρω
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αναλυτικά. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα να γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το
επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς με το άλλο αντίγραφο.
2.3.3 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και οι επιμέρους φάκελοι των προσφορών πρέπει
απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
Πρόσκληση Νο: 2/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου για το έργο με
τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη
των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα ΔΔΜ Orient/East Med» στο πλαίσιο του προγράμματος
«Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ689/1).
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Μονάδα Β΄
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ___/___/2016
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Δεν πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
2.3.4 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει ειδικότερα τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:
 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα αυτών. Το περιεχόμενο του ορίζεται
κατωτέρω στις υποπεριπτώσεις της παραγράφου 3. Ο πρωτότυπος φάκελος υπερισχύει του αντιγράφου σε
περίπτωση διαφορών μεταξύ τους.
 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την τεχνική
προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα φάκελο με την τεχνική προσφορά με την ένδειξη
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη τεχνική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ
τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 4. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς
«Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (cd μη επανεγγράψιμο).
 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την
οικονομική προσφορά με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα φάκελο με την οικονομική προσφορά με την
ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η πρωτότυπη οικονομική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση
διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 5. Στον υποφάκελο της
οικονομικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική
μορφή (cd μη επανεγγράψιμο).
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Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών
είτε οι ίδιοι είτε εκπροσωπούμενοι από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
3.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο
(αίτηση συμμετοχής) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε α) ο τίτλος του έργου και
β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 60 ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Επίσης εκτός του ενιαίου φακέλου θα προσκομιστεί:
Το παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.
Με το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε αντιπρόσωπο των διαγωνιζομένων να
παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς και σε όλα τα στάδια αυτής.
Το παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι:

Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,

Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: η προβλεπόμενη στην περίπτωση Β΄ 3. της παραγράφου 3.2
συμβολαιογραφική πράξη με την οποία εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς.
3.2 Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί
1. 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία :
α.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β.
Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, της παραγράφου 7 της παρούσας.
γ.
Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου
έργου.
δ.
Να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
ε.
Να δηλώνεται ότι πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο
3.3. της παρούσας.
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Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά τους
(τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). Σε περίπτωση που από την κείμενη
νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή τους σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της
αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης.
Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρ. 73 του ν.4412/2016, ήτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα Πρόσκληση.
Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά τους.
Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελούν σε παύση
ή αναστολή εργασιών, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για αλλοδαπά
πρόσωπα).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Υ/Δ φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών.
2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του συμμετέχοντος (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό κλπ).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με
εκπρόσωπό του.
4. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του.
Β. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών
1.
Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν:
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2.

3.

4.

α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α. του
παρόντος και
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
 στην Ένωση/Κοινοπραξία
 στο Διαγωνισμό
Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:


να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,


να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του έργου,

να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει
κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,

να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των
μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader).
5.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο και
αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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Γ. Οι προσφέροντες απαιτείται να υποβάλουν, δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων,
όπως ιδιαίτερου δεσμού, ιδιάζουσας σχέσης ή έριδας με τα εξής πρόσωπα:
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων
ή/και γνωμοδοτικών οργάνων και τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας
αρχής,
β) και των συγγενικών τους προσώπων, ήτοι τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ`
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού.
Οι ανωτέρω σχέσεις ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία, η υποχρέωση σχετικής δήλωσης αφορά όλα τα μέλη της
κοινοπραξίας.
3.3 Δικαιολογητικά-Αποδεικτικά Στοιχεία Τεχνικής, Επαγγελματικής Ικανότητας/Επάρκειας
Α) Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη, τουλάχιστον
κατά την τελευταία πενταετία, εμπειρία, ικανότητα, επαγγελματική ενασχόληση και τεχνογνωσία σε έργα
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) έργων
συναφών με το έργο της παρούσας Πρόσκλησης.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Συνεταιρισμός, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η ειδική
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει τα ανωτέρω, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακα των κυριότερων έργων που υλοποίησε ή στα οποία συμμετείχε ο προσφέρων, τουλάχιστον κατά την
τελευταία πενταετία.
Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
Α/Α

ΠΕΛΑ-ΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ/ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογι-σμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος & ημ/νία)

όπου


«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη



«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής ή/και πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας
Αρχής ή/ και αντίγραφο σύμβασης συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά.
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Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του
υποψηφίου Αναδόχου συνοδευόμενη από οποιοδήποτε πρόσφορο τεκμηριωτικό στοιχείο π.χ. την
αντίστοιχη σύμβαση έργου.
Β) Ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής Ομάδα Έργου αποτελούμενη κατ’
ελάχιστον από τρεις εμπειρογνώμονες με συναφή εμπειρία στο αντικείμενο της Πρόσκλησης.
Η συνάφεια αποδεικνύεται με συμβάσεις ή/ και ιστοσελίδες αναδόχου ή/ και συστατικές επιστολές
ιδιοκτητών έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Ως ελάχιστο τυπικό προσόν για καθένα από τους εμπειρογνώμονες ορίζεται ο Πανεπιστημιακός Τίτλος
(πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό).
Η ομάδα επιλαμβάνεται της ορθής εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας Πρόσκλησης, ενώ συντονίζεται από το μέλος που θα υποδειχθεί ως υπεύθυνος έργου από τον
ανάδοχο.
Η ομάδα ή μέλη αυτής θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε σχετικό με το έργο
πρόβλημα παρουσιαστεί και σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη λάβει χώρα.
Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής:
1. Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου. Επισημαίνεται ότι από τα
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, θα πρέπει να προκύπτουν ευκρινώς
τα ανά περίπτωση ζητούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα μέλη της ομάδας έργου. Οι
δηλώσεις θα πρέπει να προβλέπουν:
i.
Βεβαίωση του υπογράφοντος για την ακρίβεια των στοιχείων που δίνονται στο αναλυτικό
βιογραφικό του που περιλαμβάνεται στην προσφορά.
ii.
Συμφωνία του υπογράφοντος για συμμετοχή του στην ομάδα έργου όπως αυτή οριοθετείται στην
προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί
Ανάδοχος. (Εάν μέλος/η της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμο/α στέλεχος/η του προσφέροντα, πρέπει να
δηλώνεται και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος
έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού των οποίων έλαβαν γνώση).
iii.
Ρητή δέσμευση ότι ο υπεύθυνος έργου ή/και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της ομάδας έργου του
Αναδόχου κριθεί απαραίτητο, θα συμμετέχουν σε συσκέψεις και συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας
Αρχής με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
3. Ρητή δέσμευση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου Αναδόχου ότι :
- όλα τα μέλη της ομάδας έργου που αναφέρονται στην προσφορά θα είναι ίδια με αυτά κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
- οι τυχόν αντικαταστάσεις στελεχών της ομάδας έργου κατά την υλοποίησή του είναι δυνατές σε ειδικές
μόνο περιπτώσεις, εφόσον αυτό γίνει δεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης τίθεται στην κρίση της
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Αναθέτουσας Αρχής η αποδοχή του τυχόν αντικαταστάτη και της πλήρους ισοδυναμίας των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, η απαιτούμενη στην παρούσα
παράγραφο ρητή δέσμευση θα υπογραφεί είτε χωριστά από τους νομίμους εκπροσώπους για κάθε Μέλος
της Ένωσης / Κοινοπραξίας είτε από τον ορισθέντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της
Ένωσης / Κοινοπραξίας.
4. Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου
Α/Α

Στέλεχος

Καθήκοντα στην
ομάδα

Ανθρωπομήνες (ή ανθρωποημέρες)
προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου
π.χ. 6 ανθρωπομήνες

που

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.
4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, θα περιέχει σε ένα (01) πρωτότυπο και σε ένα (01) αντίγραφο, την Τεχνική
Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου
αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, κάθε φύλλο του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι
μονογραφημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση
αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των
προσφορών και Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Συνοπτικά, ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει
επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:
α) Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.
β) Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου.
γ) Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου.
Ειδικότερα:
α) Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου» περιέχει αναλυτική
περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων που προβάλλονται εν όψει των
παραδοτέων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
β) Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου
Η ενότητα «Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του
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τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης
του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου του προσφέροντος, τις
αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται
να προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο
παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων και τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του
παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
γ) Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου
Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου» περιέχει
αναλυτική περιγραφή της ομάδας έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο
τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της ομάδας έργου και τα προτεινόμενα μέσα υλοποίησης
προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου (ιδίως την περιγραφή των καθηκόντων σε
σχέση με τις θεματικές ενότητες του έργου και σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων και την εκτέλεση
των υπηρεσιών).
5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον επιμέρους φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς του διαγωνιζομένου. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει σε ένα (01) πρωτότυπο
και σε ένα (01) αντίγραφο, την Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου
αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι
μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προσφέρεται σε ΕΥΡΩ.
Ειδικότερα όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία :
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί. Στην
προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (49.600€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τη Συλλογική
Απόφαση (ΣΑ) 689/1 του έργου με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία
πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα ΔΔΜ
Orient/East Med» στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Συνδέοντας την
Ευρώπη – CEF» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως σε ευρώ

Αριθμητικά σε ευρώ

Προσφερόμενη τιμή (άνευ Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. ………… %
Προσφερόμενη
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

6.

τιμή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως εξής:
6.1

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών κατά το άρθ. 221 του ν. 4412/2016 που συγκροτείται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ . Ειδικότερα, η
Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής
βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την
αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης.
6.2

∆ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του έργου

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1ο ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής
Προσφοράς
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Επιτροπή) προβαίνει στην
αποσφράγιση των φακέλων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που
υπέβαλαν προσφορά, και το υπογράφει. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η αρμόδια επιτροπή τεκμηριώνει την απόρριψη με
βάση τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τους όρους της
Πρόσκλησης, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ
ο Φάκελος Οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
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3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές
(βάσει των δικαιολογητικών συμμετοχής) και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τεχνικές απαιτήσεις, τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης, συντάσσει Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών
Προσφορών.
Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με τη
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και αυτά της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας της Επιτροπής για τους υποψηφίους αναδόχους,
εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης, η οποία στη
συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
2ο ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
κατακύρωσης

και φακέλου Δικαιολογητικών

1. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται μετά την έκδοση από την Αναθέτουσα Αρχή της απόφασης
έγκρισης των Πρακτικών διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης σε
καθορισμένη ημέρα και ώρα μετά από σχετική πρόσκληση.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα στάδια επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο
αναφέρεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας πρόσκλησης και υποβολής φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης από τον υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών υποβάλει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται
την κατακύρωση του έργου.
Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών σχετικά με τη
διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών καθώς και του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης,
της απόφασης κατακύρωσης, η οποία στη συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Το έργο ανατίθεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προκύπτει
από τη στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των
αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
6.3 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν απορρίφθηκαν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο
στάδιο της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, επακολουθεί βαθμολόγηση και κατάταξη αυτών.
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Προς τούτο εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος που βασίζεται στην βαθμολόγηση τριών κριτηρίων (Β1 , Β2, Β3
) με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (α, β, γ):
Βτ =

α * Β1 + β * Β2 + γ * Β3

όπου:
Βτ =

Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Β1 =

Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το πρώτο κριτήριο

Β2 =

Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το δεύτερο κριτήριο

Β3 =

Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το τρίτο κριτήριο

Οι συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

α.

Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.

20%

β. Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου και Μεθοδολογία
διοίκησης έργου. Πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

40%

γ.
Στελέχωση ομάδας έργου. Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων στην 40%
υλοποίηση των επιμέρους φάσεων καθώς και βαθμός εμπλοκής τους.
Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανωτικού σχήματος.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

100%

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με βαθμό, από το 100 έως το 110, κάθε ένα από τα κριτήρια
της τεχνικής αξιολόγησης. Βαθμολογίες κάτω του 100 αντιστοιχούν σε προσφορές που δεν καλύπτουν τις
απαιτήσεις της προκήρυξης, κι ως εκ τούτου θα απορριφθούν. Βαθμολογίες με 100 αντιστοιχούν σε
προσφορές που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Βαθμολογίες άνω του 100 αντιστοιχούν
σε προσφορές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης και προσφέρουν στo πλαίσιo του έργου
επιπλέον υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο βαθμός της Επιτροπής για κάθε κριτήριο είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της
Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς.
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6.4

Οικονομική Προσφορά

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών λαμβάνει υπόψη της ως ύψος κάθε
προσφοράς, το ποσό που δίδεται από τον προσφέροντα στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και το
οποίο ορίζεται ως Bκ = Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του
τύπου της τελικής αξιολόγησης.
6.5

Τελική αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή
κατατάσσει τις προσφορές σε Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

ΒΤi

ΜΙΝΚ

Βi = 0,8 --------- + 0,2 -------------ΜΑΧΤ

ΒKi

όπου
Bi
Bτi
Bki

= η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i
= o βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i
= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i

MAXτ = Η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων
ΜΙΝk = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων
Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. To έκτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν
έχει τιμές 0,1,2,3,4. Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του
βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (Βτ).
Η πρώτη με μεγαλύτερο βαθμό Bi προσφορά στον Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα
προσφορά.
Σε περίπτωση που το ποσό του ΦΠΑ αναφέρεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο εσφαλμένως, αυτό θα
διορθώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση καλείται να προσκομίσει εντός προθεσμίας
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δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα επιμέρους δικαιολογητικά,
όπως αποτυπώνονται παρακάτω. Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, σε
ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο. Το Πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του άλλου Αντιτύπου,
σε περίπτωση ασυμφωνίας.
7.1 Οι Έλληνες πολίτες :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι:
i. δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρ. 73 του ν.4412/2016, ήτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων.
ii. δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
iii. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
τους.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών.
- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ,
δ, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους.
7.2 Οι αλλοδαποί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 7.1.
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β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και της
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, και το
ειδικό επάγγελμά τους.
7.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1 και 7.2, αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν
το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
7.4 Οι συνεταιρισμοί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού
δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α
της παραγράφου 7.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ της παραγράφου 7.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς
συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β, γ, δ της παραγράφου 7.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 7.3.
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γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
7.5 Ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
7.6 Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις
αναφερόμενες στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙI και της παρούσας παραγράφου
7, περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
7.7 Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω στοιχείων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
7.8 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 στις δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά διοικητικής πράξης της Αναθέτουσας
Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, 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 και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν, θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων, η οποία συστήνεται με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρ. 221 του ν. 4412/2016.
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9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αζημίως για αυτήν:

Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Πρόσκλησης.

Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.


Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:


Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές.


Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.


Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού κατά
την αποκλειστική κρίση της, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιαδήποτε
αποζημίωση, λόγω της συμμετοχής του σε αυτόν και ιδίως:
-

εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή
πραγματικού συναγωνισμού.

-

εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες
παρατάσεις.

-

εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος εντός είκοσι ημερών (20)
σύμφωνα με το την παρ.4 του άρ.105 του ν. 4412/2016 από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
10.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η Απόφαση Κατακύρωσης, δεν προσέλθει
εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου για να υπογράψει την σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο
συμμετέχοντα κατά σειρά κατάταξης ή τη ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή
λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση τυχόν κάθε ζημίας
της Αναθέτουσας Αρχής.
10.3 Η Σύμβαση υπογράφεται από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή νομίμως εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του Αναδόχου και την Αναθέτουσα Αρχή και συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με
την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία, από την οποία διέπεται 10.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες

Ευρωπαϊκή Ένωση
Έργο χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση

32
περιπτώσεις, και εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να
τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Τροποποιήσεις ή αλλαγές
της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της
Σύμβασης.
10.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποιοτικά και ποσοτικά) με την κατάρτιση του
τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
β. Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
11.1 Η καταβολή της πληρωμής θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την
πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου, και συγκεκριμένα
- 25% με την οριστική παραλαβή του πρώτου παραδοτέου
- 75% με την οριστική παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου
Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ, και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο
Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.
11.2 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγια με τιμές μονάδας σύμφωνα με την Προσφορά
του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα Πρόσκληση.
11.3 Η υποβολή των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του αντίστοιχου
Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εκάστου παραδοτέου. Η εξόφληση των
τιμολογίων θα γίνεται εντός των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, προθεσμιών και σύμφωνα με
τα αναφερόμενα σε αυτό.
11.4 Η πληρωμή βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ΣΑΕ689/1 με κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ68910000. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο 49.600€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – CEF».
11.5 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων
ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως
έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
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11.6 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του
Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
προβλεπόμενων επιβαρύνσεων του Αναδόχου, όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων (κατά νόμο κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ
του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
11.7 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
11.8 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ).
11.9 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνώμη της ΕΠΠΕ, δύναται να καταγγέλλεται η
Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες
σύμφωνα με τη Σύμβαση ανάθεσης.
11.10 Τα δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο είναι:
- Το αναφερόμενα στην παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του π.δ. 4/2002.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ή φωτοαντίγραφο αυτού.
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή φωτοαντίγραφο αυτού.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου όσον αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση αλλαγής του.
- Απόδειξη εξόφλησης.
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
Η πληρωμή της αξίας του παραδοτέου έργου πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και σύμφωνα
με τη χρηματοδοτική ροή του Προγράμματος.
11.11 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ
12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση που θα συναφθεί, μονομερώς και
αζημίως, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική
έγγραφη ειδοποίησή του από την ΕΠΠΕ.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει σε άλλον ανάδοχο την εκτέλεση του έργου
αυτού, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης του έργου καταλογίζεται σε βάρος
του υπόχρεου Αναδόχου.
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12.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη
υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
12.1.
12.3 Σε περίπτωση καταγγελίας και λύσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση
για τη λύση της. Η καταγγελία της σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα ή υποχρεώσεις των Μερών, που
προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τα Μέρη από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, που
απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο, σε σχέση με εκτελεσθείσες προ της καταγγελίας συμβατικές
εργασίες.
12.4 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύουν τα οριζόμενα στο Νόμο.

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
13.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
- Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού και θα
συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης των όρων της σχετικής Σύμβασης, πριν ή κατά την υπογραφή αυτής, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 2 μήνες πλέον της συμβατικής
διάρκειας του έργου.
- Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, η ως άνω Επιστολή Εγγύησης επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που
αναφέρονται στο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Παραρτήματος ΙV της παρούσας
και ιδίως ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου.
13.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
13.3 Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των
μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που
θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης.
13.4 Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. –
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Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
13.5 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και
το συνημμένο υπόδειγμα και να είναι πρωτότυπες.

14. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
14.1 Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), που συγκροτείται σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 11 του άρ. 221
του ν. 4412/2016. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με
τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:


Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.



Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.


H οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων
ανά παραδοτέο, προκειμένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.
14.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες.
14.3 Για τον έλεγχο της υλοποίησης, της εκτέλεσης του έργου καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων
αρμόδια είναι η ΕΠΠΕ.

15. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:
α) με υπαιτιότητα του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης.

16. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
16.1 Όλο το υλικό των εκθέσεων που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. Ο
Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε με τη
λήξη της Σύμβασης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της
Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2, εδ.α’ του ν.4412/2016.
16.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες
και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες
και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την
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Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών πρόσβασης. Η τήρηση
εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών και στοιχείων από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες
διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.
16.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με
τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
16.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και
όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά
την υλοποίηση του έργου.
16.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση
με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον
Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Η Σύμβαση διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή
διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά την
ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.
Ρητά συμφωνείται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες
προσφυγής εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη συνεχίζουν, με καλή
πίστη, να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τη Σύμβαση, καθ’ όλη
τη διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. ……………………

ΠΡΟΣ: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1-Ε2 ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού
Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά,
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) …………..……….. ……. και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: υπέρ των εταιρειών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας που
αφορά στο διαγωνισμό της ………………….. (συμπληρώνεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού), με
αντικείμενο ………………………. (συμπληρώνεται ο τίτλος του Έργου) συνολικής αξίας ………………………………
(συμπληρώνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα
με τη με αριθμό ................... Πρόσκλησή σας.
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2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Η παρούσα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την …………. (τουλάχιστον 2 μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας
του έργου).
4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
5. Το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη
παράδοσης του έργου.
6. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
του Αναδόχου ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.
7. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία.
8. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
9. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, στα
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή

Ευρωπαϊκή Ένωση
Έργο χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση

