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Σεφχοσ Διακιρυξθσ Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ
για τθν επιλογι Αναδόχου τθσ ενζργειασ:
««Παροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν
«χεδιαςμόσ και Παραγωγι Τλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Εκπόνθςθ Μελετϊν»
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection
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Ι3.32.05

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΣΑΛΙΑ 2007 – 2013»
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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ
Θ Σριχωνίδα ΑΕ Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία Ο.Σ.Α. ζχοντασ υπόψθ
1)

Τθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυµβάςεων ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ ιςχφει

2)

Τον Κανονιςµό (ΕΕ) αρικ. 1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθν τροποποίθςθ των
οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όςον
αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυµβάςεων

3)

Τθν µε αρικ. 35130/739-09.08.2010 απόφαςθ περί «Αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95 για τθ ςφναψθ δθµοςίων ςυµβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων

4)

Τισ διατάξεισ του άρκρου 282 παρ. 9,10 και 11 του Ν. 3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»

5)

Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005»

6)

Τισ διατάξεισ του ΡΔ 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΚΡΔ)»

7)

Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν
κεμάτων»

8)

Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 «Κυρϊςεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»

9)

Τισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 για το ΦΡΑ (ΦΕΚ Α’ 248) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α)

10) Τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Τριχωνίδασ ΑΑΕ ΟΤΑ
11) Τισ διατάξεισ του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι Αναπτυξιακϊν Ραρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ ιςχφει
12) Τθν υπ’ αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010) Υπουργικι Απόφαςθ «Διαχείριςθ Συςτιματοσ και
Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου ”Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία”»
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13) Τισ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΟΥΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ» Ελλάδα – Ιταλία 2007 –
2013
14) Τισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΡΑΝΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ»
Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

15) Τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Ειδικισ Αρχισ Διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Εδαφικισ
Συνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

16) Τθ χρθματοδότθςθ του ζργου Ci-Pro Effect τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α.
από τθ ΣΑΕΡ 2014/ΕΡ/30180003
17) Τθν υπ’ αρικμό 246/15-6-2012 Απόφαςθ τθσ Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ
18) Τθ Συμφωνία Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) Ι3.32.05/1-4-2014 μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 και του Επικεφαλισ
Εταίρου (Ρ.Ε.Δ. Δ.Ε.) του Ci-Pro Effect.
19) Τθν Εταιρικι Σφμβαςθ μεταξφ του Επικεφαλισ Εταίρου και των λοιπϊν Εταίρων του Ci-Pro Effect.
20) Το τεχνικό δελτίο (Application Form), τθν κατανομι του προχπολογιςμοφ του ζργου Ci-Pro Effect και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του όπωσ ιςχφουν ςιμερα
21) Τθν υπ’ αρικμ. 276/15-1-2015 Απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., με τθν οποία εγκρίκθκε θ παροφςα
Διακιρυξθ
22) Τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του ζργου

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ
Ανοιχτό διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ και
τεχνικισ απόψεωσ προςφορά, για τθν ανάκεςθ του ζργου ««Παροχι υπθρεςιϊν
εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγι Τλικοφ
Δθμοςιότθτασ» και «χεδιαςμόσ και Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του
Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect» του
Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό
Ι3.32.05».
Προχπολογιςμόσ: 58.500,00 Ευρϊ (πλζον ΦΠΑ)
Η περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τριχωνίδα ΑΕ
http://www.trihonida.gr/ τθν 27/2/2015.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ Σριχωνίδα ΑΕ, ςτο Καινοφριο Αγρινίου, ςτισ
24/3/2015 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00π.μ
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Η κατάκεςθ προςφορϊν κα γίνεται κακθμερινά από τισ 08:30 π.μ. ζωσ τισ 14:00 μ.μ., μζχρι και
τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι τθν 23/3/2015 ςτθν ζδρα τθσ Τριχωνίδα
ΑΕ, Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφργιο, Αγρίνιο.
Ρροςφορζσ που κα κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα κεωροφνται
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
1. Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
2. Συνεταιριςμοί
3. Ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ
κατάκεςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Τριχωνίδα ΑΕ,
Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφριο, Αγρίνιο, τθλ: 26410 39007 , 79344
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΔΘΜΑΡΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
««Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι
Υλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for
Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ
Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ: 58.500,00 ΕΤΡΩ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΩ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ CI-PRO EFFECT
(Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ του ζργου, όπωσ
ορίηει το Σεχνικό Δελτίο και οι τροποποιιςεισ του)

Κριτιριο αξιολόγθςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά
ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ημερομθνία

Ημζρα

(Ημ. Μθν. Ζτοσ)

εβδομάδασ

24/3/2015

Σρίτη

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ϊρα

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

11:00 π.μ

Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφριο, Αγρίνιο
30005 ΑΓΙΝΙΟ

Καταλθκτικι Θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 23/3/2015

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΙΕΤΘ 27/2/2015
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ: 01/2015
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ΕΙΑΓΩΓΘ
Η ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Σ.Α. (ςτο εξισ: Ανακζτουςα Αρχι) προκθρφςςει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό με προβλεπόμενθ ςυνολικι δαπάνθ πενιντα οκτϊ χιλιάδεσ
πεντακόςια ευρϊ (58.500,00 Ευρϊ) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
τεχνοοικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά και αντικείμενο τθν ««Παροχι υπθρεςιϊν
εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγι Τλικοφ
Δθμοςιότθτασ» και «χεδιαςμόσ και Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου
«Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του
Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Το ζργο
χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 75%) και από εκνικοφσ
πόρουσ (κατά 25%), μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.

Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ
Α.1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
O παρϊν Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ζχοντασ υπόψθ:
1)

Τθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυµβάςεων ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ ιςχφει

2)

Τον Κανονιςµό (ΕΕ) αρικ. 1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθν τροποποίθςθ των
οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όςον
αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυµβάςεων

3)

Τθν µε αρικ. 35130/739-09.08.2010 απόφαςθ περί «Αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95 για τθ ςφναψθ δθµοςίων ςυµβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων»

4)

Τισ διατάξεισ του άρκρου 282 παρ. 9,10 και 11 του Ν. 3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»

5)

Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005»

6)

Τισ διατάξεισ του ΡΔ 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΚΡΔ)»

7)

Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν
κεμάτων»
8

««Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι Υλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Σχεδιαςμόσ και
Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά 25% από Εκνικοφσ Ρόρουσ

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για την ««Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την
υλοποίηςη των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγή Τλικοφ Δημοςιότητασ» και «Εκπόνηςη Μελετϊν» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για την βελτίωςη
τησ αποτελεςματικότητασ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»

8)

Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 «Κυρϊςεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»

9)

Τισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 για το ΦΡΑ (ΦΕΚ Α’ 248) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α)

10) Τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Τριχωνίδασ ΑΑΕ ΟΤΑ
11) Τισ διατάξεισ του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι Αναπτυξιακϊν Ραρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ ιςχφει
12) Τθν υπ’ αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010) Υπουργικι Απόφαςθ «Διαχείριςθ Συςτιματοσ και
Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου ”Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία”»
13) Τισ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΟΥΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ» Ελλάδα – Ιταλία 2007 –
2013
14) Τισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΡΑΝΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ»
Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

15) Τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Ειδικισ Αρχισ Διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Εδαφικισ
Συνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

16) Τθ χρθματοδότθςθ του Ci-Pro Effect τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α. από τθ
ΣΑΕΡ 2014/ΕΡ/30180003
17) Τθν υπ’ αρικμό 246/15-6-2012 Απόφαςθ τθσ Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ
Α.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ
18) Τθ Συμφωνία Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) Ι3.32.05/1-4-2014 μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 και του Επικεφαλισ
Εταίρου (Ρ.Ε.Δ. Δ.Ε.) του Ci-Pro Effect.
19) Τθν Εταιρικι Σφμβαςθ μεταξφ του Επικεφαλισ Εταίρου και των λοιπϊν Εταίρων του Ci-Pro Effect.
20) Το τεχνικό δελτίο (Application Form), τθν κατανομι του προχπολογιςμοφ του ζργου Ci-Pro Effect και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του όπωσ ιςχφουν ςιμερα
21) Τθν υπ’ αρικμ.276/15-1-2015 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. , με τθν οποία εγκρίκθκε θ παροφςα
Διακιρυξθ
22) Τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του ζργου.

Α.1.2 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ
Οι κατωτζρω περιεχόμενοι ςτθν παροφςα διακιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί. Η μθ
τιρθςι τουσ κακιςτά απαράδεκτθ τθν προςφορά του υποψθφίου και τθν αποκλείει από οποιαδιποτε
αξιολόγθςθ.
1. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ του λόγου
δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Η ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ και
ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ εκ μζρουσ του υποψθφίου και δεν δφναται,
με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ
όρουσ τθσ παροφςθσ εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 15 παρ.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

2 περ. α του Ρ.Δ. 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ
ανωτζρω ζνςταςθ.
Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι
των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, π.χ. Φακζλων Ρροςφοράσ κλπ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ υποψθφίων, που
υποβάλλουν κοινι προςφορά, όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ/ζνωςθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτθν
κοινοπραξία / ζνωςθ θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ
επαλικευςθσ των ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται να απορρίψει με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ προςφορά
υποψθφίου όταν αποδειχκεί ότι τα περιλαμβανόμενα ςε αυτιν ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά δεν
είναι αλθκι. Η απόφαςθ απόρριψθσ λαμβάνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανεξάρτθτα από το
ςτάδιο που βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ.
Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ οι
προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 20 παράγραφοσ 4 του Ρ.Δ. 118/2007.
Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι ανοικτι και επί ίςοισ όροισ για όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ,
οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα και διακζτουν τθν
απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία.
Τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ι προςκομίηεται επικυρωμζνθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι μαηί με το
υποβαλλόμενο ζγγραφο. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδοσ,
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επικυρωμζνθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για
διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δε λαμβάνονται υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ Διακιρυξθσ.
Η παράδοςθ των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επιτρζπεται να γίνεται τμθματικά ςε διακριτά
και ολοκλθρωμζνα υποςφνολα που κα ςυμφωνοφνται κάκε φορά με τθν Ανακζτουςα Αρχι και
βάςει των όρων και του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου.

Α.1.3 ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΓΙΑ ΔΘΜΟΙΕΤΘ
Η περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται:


ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τριχωνίδα ΑΕ, http://www.trihonida.gr
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Α.1.4
ΣΡΟΠΟ ΛΘΨΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΘ ΔΙΑΚΤΡΘΞΘ – ΠΑΡΟΧΘ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΩΝ
1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να απευκφνεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, όςο διάςτθμα διαρκεί
το δικαίωμα υποβολισ προςφορϊν και να παραλαμβάνει το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ
κατά τθ διάρκεια των εργάςιμων θμερϊν και μζςα ςτο ωράριο εργαςίασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ κατόπιν ςυμπλιρωςθσ ςχετικισ αίτθςθσ.
2. Η διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ γίνεται από τθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ παραλαβι τθσ
γίνεται αυτοπροςϊπωσ, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι μζςω ταχυμεταφοράσ, πάντα
κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ του ενδιαφερόμενου και ςτθ τελευταία δε περίπτωςθ, με δικά
του ζξοδα αποςτολισ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Διακιρυξθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τθσ.
3. Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα ςτοιχεία των
ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων
παρζλαβαν τθ διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν
ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινίςεισ πάνω ςτουσ όρουσ τθσ.
4. Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν
παραλαβι τθσ, να τθν ελζγξουν και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το
γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Σε
περίπτωςθ που δεν τθρθκεί θ παραπάνω διαδικαςία, ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του
διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παρελθφκζντοσ αντιγράφου κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
5. Ρροσ διευκόλυνςθ και για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων, θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ
και των ςυνοδευτικϊν εγγράφων του διαγωνιςμοφ κα διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω
του διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ: http://www.trihonida.gr .
Η Ανακζτουςα Αρχι, αν και καταβάλει κάκε ςχετικι προςπάκεια, δεν μπορεί ςε καμία
περίπτωςθ να εγγυθκεί τθν ορκότθτα, πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των κειμζνων που
βρίςκονται ςτισ θλεκτρονικζσ τθσ ςελίδεσ (Web site) λόγω μθ πλιρουσ προςταςίασ
(αντικειμενικϊσ) του διαδικτφου.
6. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ,
ςχετικά με το διαγωνιςμό, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν πριν από
τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Οι απαντιςεισ ςτισ διευκρινίςεισ που ηθτοφνται κα
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τριχωνίδασ ΑΕ, ενϊ κα αποςτζλλονται και γραπτϊσ με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με τθλεομοιοτυπία ςε όςουσ ζχουν παραλάβει τα ζντυπα τεφχθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 15 παρ. 2 περ. α του
ΡΔ 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται
ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν
δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ
ανωτζρω όρουσ. Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται γραπτά ςτθ
διεφκυνςθ: Τριχωνίδα ΑΕ, Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφριο, Αγρίνιο, υπόψθ κου Α. Αυγζρθ.
Κανζνασ Υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που ζχουν
υποβλθκεί με θλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Α.2.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου Ci-Pro Effect είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου μοντζλου διαχείριςθσ φυςικϊν
καταςτροφϊν μζςα και από τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν
με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και αποτελεςματικότθτασ των υπαρχουςϊν δομϊν οι οποίεσ
ςτο πλαίςιο του ζργου καταγράφονται και αξιολογοφνται βάςει τθσ υπάρχουςασ εμπειρίασ από
πρόςφατα περιςτατικά καταςτροφϊν. Οι εταίροι μζςω τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ κα εντοπίςουν τισ
όποιεσ αςτοχίεσ υπιρξαν ςε περιςτατικά κρίςθσ από φυςικζσ καταςτροφζσ και κα προςεγγίςουν
τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ των πρϊτων ωρϊν ενεργοποίθςθσ
των μθχανιςμϊν πολιτικισ προςταςίασ. Η οριηόντια αντίλθψθ και θ ολικι διαχείριςθ μζςων και
ανκρϊπινων πόρων κα αποτελζςει τον πυρινα του ζργου ενδυναμϊνοντασ τθ διαςφνδεςθ μεταξφ τθσ
‘διαχείριςθσ κρίςθσ’ και τθσ ‘πρόλθψθσ καταςτροφϊν’ βάςει των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν και δυνθτικϊν
απειλϊν τθσ εκάςτοτε περιοχισ. Το προτεινόμενο μοντζλο κα εφαρμοςτεί πιλοτικά μζςω εικονικισ
άςκθςθσ και κα τροποποιθκεί, όπου απαιτείται, ϊςτε να προςαρμοςτεί ςτισ δομζσ τθσ περιοχισ του
εκάςτου εταίρου και κα παρουςιαςτεί ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων ωσ ζνα ευζλικτο καινοτόμο
εργαλείο.
Αντικείμενο του προκθρυςςόμενου Ζργου είναι θ: Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα για τθν
υλοποίθςθ των ενεργειϊν «Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι Υλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Εκπόνθςθ Μελετϊν»
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για
τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» και
ειδικότερα:
1.

«Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι Υλικοφ Δθμοςιότθτασ»:
- Ραραγωγι κειμζνων, Σχεδιαςμόσ, Εκτφπωςθ και Διανομι δφο εντφπων και μίασ
μπροςοφρασ ςχετικά με το ζργο
2. «Εκπόνθςθ Μελετϊν»: Εκπόνθςθ για λογαριαςμό του επικεφαλισ εταίρου των μελετϊν που
προκφπτουν από τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων δράςεων των πακζτων εργαςίασ 3,4,5 και 6
ςφμφωνα με το *παράρτθμα 1+ τθσ παροφςθσ και ςυγκεκριμζνα:
Συνδρομι ςε Ζκκεςθ (Report) - μζςω πρωτογενοφσ ζρευνασ – θ οποία κα αφορά ςτθν
Ανάλυςθ και Αποτφπωςθ τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ των δομϊν/μθχανιςμϊν και
υποδομϊν τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του εταίρου
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Α.3.

Συνδρομι ςτθ ςφνταξθ ςυνκετικισ Ζκκεςθσ μζςω αναηιτθςθσ δευτερογενϊν ςτοιχείων
(Desk Research) ςχετικά με τθν ετοιμότθτα και τον βακμό αποτελεςματικότθτασ των
τοπικϊν δομϊν (μθχανιςμϊν) και υποδομϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε παρελκόντα
ςυμβάντα και κρίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του εταίρου κακϊσ και διαμζςου τθσ
ενςωμάτωςθσ ςτοιχείων από τθν επεξεργαςία είκοςι (20) ςυνεντεφξεων με εμπλεκόμενα
ςτελζχθ ςε πραγματικά περιςτατικά πρόςφατων καταςτροφϊν αι υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ
τθσ ςυνκετικισ ζκκεςθσ
Συμμετοχι ςε εργαςτιριο ανταλλαγισ εμπειριϊν ςτθ βάςθ των ποριςμάτων των ερευνϊν
Εκπόνθςθ τοπικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν περιοχι ςτόχοσ του εταίρου.
Εκπόνθςθ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ για τθν διάχυςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ
και ςυμμετοχι εκελοντικϊν και λοιπϊν ομάδων ςτο ςφςτθμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Σχεδιαςμόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ (MIS), που κα
ςυμπεριλαμβάνει το αντίςτοιχο πλθροφοριακό υλικό (ςε ςυμβατικι και ψθφιακι μορφι)
και περιεχόμενο εκπαίδευςθσ
Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ Βάςθσ Δεδομζνων για τθν περιοχι-ςτόχοσ θ οποία κα αφορά
και ςτθ ςυλλογι όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και
φορείσ, τθν προςαρμογι και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςφςτθμα κακϊσ και ςφνταξθ ειδικϊν
ψθφιακϊν χαρτϊν με τθ διακζςιμθ υποδομι ΡΡ.
Αξιολόγθςθ των προτεινόμενων αλλαγϊν επί τθσ λειτουργίασ του Ολοκλθρωμζνου
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ρλθροφορίασ MIS, ενςωμάτωςθ των ςυμπεραςμάτων και
αποτελεςμάτων τθσ άςκθςθσ επί των αναβακμιςμζνων δομϊν (μετά τθν εφαρμογι του
MIS) και τελικι διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ
αυτϊν που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ-μζλθ τθσ
Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ-μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν
Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από
τθν Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Αϋ), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ και που αςχολοφνται νόμιμα ςτθν
Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν επίςθσ τα νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθν
νομοκεςία κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ-μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν ΣΔΣ ι τρίτθσ
χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν ΕΕ και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν
κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν και που
απαςχολοφνται νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το
αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
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Α.3.1 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Πςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.
2. Πςοι ζχουν κθρυχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του
δθμόςιου τομζα με Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι επιχείρθςθ του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα, ι αντίςτοιχο φορζα άλλου κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχουν επαγγελματικι εγκατάςταςθ ι αναπτφςςουν επαγγελματικι δραςτθριότθτα, γιατί δεν
εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
3. Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ι αντίςτοιχθσ αρχισ άλλου κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι άλλθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν επαγγελματικι εγκατάςταςθ ι αναπτφςςουν
επαγγελματικι δραςτθριότθτα.
4. Πςοι εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ υποχρεωτικοφ αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 43 παρ.
1 του Ρ.Δ. 60/2007, ιτοι υφίςταται εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ:
a) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
b) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του
Συμβουλίου.
c) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
d) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.
5. Πςοι ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του
Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.
6. Πςοι διαπιςτωκεί ότι ζχουν διαπράξει οποιοδιποτε ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
7. Πςοι τελοφν ςε πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ των άρκρων 99 επ.106 ι ι ειδικισ εκκακάριςθσ
του άρκρου 106 ια ι ςε διαδικαςία αναδιοργάνωςθσ των άρκρων 107 επ. του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εκκακάριςθ, παφςθ ι αναςτολι εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από
νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ διατάξεισ εκάςτθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, ι υπόκειται ι ζχει κινθκεί κατ’
αυτϊν τζτοια ι ανάλογθ διαδικαςία.
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8. Πςοι ζχουν καταδικαςκεί για οποιοδιποτε αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι και
τθν εν γζνει άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτοσ.
9. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κατά τουσ νόμουσ εκάςτθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.
10. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ, κατά τουσ νόμουσ εκάςτθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ.
Διευκρίνιςθ:
Τα ανωτζρω αναφερόμενα ιςχφουν και για τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ, εάν ζχουν
προβεί ςε ίδιεσ ι αντίςτοιχεσ πράξεισ ι παραλείψεισ, ζχουν υποπζςει ςτα ίδια ι αντίςτοιχα
παραπτϊματα ι ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τισ κατά
περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ για αυτά νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ.

Α.4.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία τεχνικισ επάρκειασ, που υποβάλλουν με ποινι αποκλειςμοφ οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μαηί με τθν προςφορά τουσ, είναι:
Α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (Υπόδειγμα 3) ίςθ με το 5% επί τθσ ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου (με ΦΡΑ). Η εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να απευκφνεται
προσ τθν Τριχωνίδα Α.Ε. και να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 120 θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία είτε με
άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυθτικϊν επιςτολϊν του υποψθφίου Αναδόχου.
Β. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ1 κα δθλϊνει ότι μζχρι τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του2:
1. Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπο του υποψθφίου από τουσ αναφερόμενουσ
ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007
2. Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ

1

α) ςε περίπτωςη υποψηφίου φυςικοφ προςϊπου η δήλωςη αφορά ςτο ίδιο το φυςικό πρόςωπο
β) ςε περίπτωςη νομικοφ
προςϊπου την δήλωςη υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ή διαχειριςτήσ ή εξουςιοδοτημζνοσ προσ τοφτο α. για το εκπροςωποφμενο
από αυτόν νομικό πρόςωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά όςον αφορά το ςημείο 2 τησ άνω δηλϊςεωσ. ε περίπτωςη που α. ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ ή διαχειριςτήσ ή εξουςιοδοτημζνοσ προσ τοφτο είναι διαφορετικό πρόςωπο από τον Πρόεδρο και τον
Διευθφνοντα φμβουλο ςε περίπτωςη ανϊνυμησ εταιρίασ η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον
Διευθφνοντα φμβουλο, ή β. υπάρχουν επιπλζον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριςτζσ, η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη
υποβάλλεται και για κάθε ζναν από αυτοφσ ξεχωριςτά.
2 τισ Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ θα πρζπει να δηλϊνονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (Σίτλοσ Διακήρυξησ, αριθμόσ πρωτοκόλλου και
ΑΔΑ)
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3. Δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναγκαςτικι διαχείριςθ κακϊσ και ότι δεν
τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναγκαςτικι διαχείριςθ
4. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.1
5. Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
6. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςε οικείο Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικό ι Εμπορικό Μθτρϊο (εντόσ
παρενθζςεωσ να δηλώνεται ποιο είναι αυτό) ι νομίμωσ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ
αυτι κακϊσ και ότι αςκεί το ειδικό επάγγελμά του.
Γ. Υπεφκυνθ διλωςθ² του Ν. 1599/1986 ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ¹ κα αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 16 τθσ
παροφςασ.
Δ. Υπεφκυνθ διλωςθ² του Ν. 1599/1986 ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ¹ κα δθλϊνει ότι:


Τα ςτοιχεία είναι ακριβι



Λειτουργεί νόμιμα, τουλάχιςτον κατά τα δφο (2) τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα ι ςτο
εξωτερικό και αςχολείται με αντικείμενο ανάλογο με τισ προσ παροχι υπθρεςίεσ



Τα ςτοιχεία αντικλιτου που κα ζχει τθν ζδρα του ςτθν Ελλάδα (μόνο για φυςικά και νομικά
πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλουν κοινι
προςφορά)



Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ.

Ε. Στοιχεία για το προφίλ3 του υποψθφίου (δομι, ζδρα, προςωπικό, οργανόγραμμα διεφκυνςθ,
ςτοιχεία επικοινωνίασ κτλ.) και ςτοιχεία εμπειρίασ του υποψθφίου για τα αντίςτοιχα ζργα που ζχει
υλοποιιςει κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία. Κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να ζχει
υλοποιιςει και ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον τρία (3) ζργα αντίςτοιχου
αντικειμζνου, δθλαδι ζργα ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ (διαςυνοριακά, διακρατικά,
διαπεριφερειακά, δίκτυα) πάνω ςτθν πρόλθψθ ι/και αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν ι / και περιφερειακό
ςχεδιαςμό αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν/ανκρωπογενϊν/τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και κρίςεων κατά τθν
τελευταία πενταετία.
Η τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ του υποψθφίου κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι ολοκλθρωμζνου πίνακα
ζργων με τα παρακάτω ςτοιχεία:

3

Ο υποψήφιοσ θα πρζπει να παρουςιάςει ςυνοπτικά ςτο προφίλ του την ςχετική εμπειρία που απαιτείται καθϊσ και να παραθζςει
μόνο τα απολφτωσ ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ημερομθνία ζναρξθσ
Τίτλοσ ζργου
Φορζασ ανάκεςθσ
Σφντομθ περιγραφι του ζργου
Διάρκεια του ζργου
Συνολικόσ προχπολογιςμόσ
Ρροχπολογιςμόσ που αναλογεί ςτον

8.
9.
10.
11.

υποψιφιο Ανάδοχο
Κατάςταςθ ζργου
όλοσ του υποψθφίου Αναδόχου ςτο
ζργο
Ροςοςτό ςυμμετοχισ Αναδόχου ςτο
ζργο
Στοιχείο τεκμθρίωςθσ.

Για όλα τα ζργα του πίνακα απαιτείται πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον οι
παραλιπτεσ των ζργων είναι φορείσ του Δθμοςίου. Εάν οι αποδζκτεσ του ζργου είναι ιδιωτικοί φορείσ,
τότε αρκεί θ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ του εργοδότθ ι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, υπεφκυνθ διλωςθ
του υποψθφίου αναδόχου για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου.
τ. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του
(για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του
καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία
και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα
υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο
και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ
με τθ νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.


Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.

Η. Οριςμόσ Υπεφκυνου Ζργου και Αναπλθρωτι Υπευκφνου Ζργου και βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα.
Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (Project Manager) πρζπει να
είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ (ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ), των πολυτεχνικϊν ςχολϊν τθσ χϊρασ ι
των ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, με τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία και εμπειρία κατά τθν
τελευταία πενταετία - κατ’ ελάχιςτο ςε δφο (2) ζργα - πάνω ςτθ διαχείριςθ διακρατικϊν ζργων με
ςυναφζσ αντικείμενο όπωσ περιγράφεται παραπάνω. Ρζραν αυτϊν κα πρζπει να διακζτει εμπειρία
ςτθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και εμπειρία ςτθ λειτουργία φορζων τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και του Δθμόςιου Τομζα.
Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα θγθκεί τθσ Ομάδασ Ζργου, αναλαμβάνοντασ τθν απευκείασ επικοινωνία με
τθν Ομάδα Διαχείριςθσ του ζργου τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, τουσ εταίρουσ του ζργου, το ςυντονιςμό
των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ και διεκπεραίωςθσ
των ενεργειϊν του ζργου. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι δυνατόν να υποβοθκείται και να
αναπλθρϊνεται από τον Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου.
Ο Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου κα πρζπει να είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ, να ζχει τουλάχιςτον 5ετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ διακρατικϊν ζργων τθσ ΕΕ και ςυμμετοχι ςε
ζργα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ.
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Ο πυρινασ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να είναι επιςτιμονεσ, απόφοιτοι ΑΕΙ με 5ετι τουλάχιςτον
επαγγελματικι εμπειρία.
Επίςθσ θ Ομάδα Ζργου κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και
τθσ ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν (MIS), ενϊ κα πρζπει να ςτελεχϊνεται και από
άτομο με εξειδίκευςθ ςε ςυςτιματα πλθροφορικισ.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ,
κατακζτοντασ με τθν προςφορά του τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ:
i. Ρίνακα των υπαλλιλων/ςτελεχϊν/εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του διαγωνιηομζνου που ςυμμετζχουν
ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα, το αντικείμενο εργαςίασ που κα καλφψουν,
το πτυχίο τουσ, θ κζςθ και ο ρόλοσ ςτο οργανωτικό ςχιμα του Ζργου

Α/Α

Εταιρεία (ςε
περίπτωςθ Ζνωςθσ /
Κοινοπραξίασ)

Ονοματεπϊνυμο

Αντικείμενο

Σίτλοσ
πουδϊν

Θζςθ και
ρόλοσ

Επιςθμαίνεται ότι από τθ περιγραφι τθσ Ομάδασ Ζργου ςτον πίνακα, κα πρζπει να προκφπτει θ
κάλυψθ όλων των κεματικϊν πεδίων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ κακϊσ και θ παρεμφερισ εμπειρία
τθν τελευταία πενταετία.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει βιογραφικό ςθμείωμα για κάκε ςτζλεχοσ τθσ Ομάδασ
Ζργου (εξαιροφνται τα υποςτθρικτικά ςτελζχθ) με λεπτομερι ςτοιχεία ςε τίτλουσ ςπουδϊν, γενικά και
ειδικά προςόντα και ςτισ μζχρι ςιμερα δραςτθριότθτζσ τουσ ϊςτε να αποδεικνφονται τα όςα
ηθτοφνται ςτισ παραπάνω παραγράφουσ. Επίςθσ να κατακζςει Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1985
του μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου, για τθν ακρίβεια του περιεχομζνου των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων
κακϊσ και τθ δζςμευςθ ότι κα ςυμμετάςχει ς’ αυτιν.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου,
είτε πρόκειται για υπαλλιλουσ του Διαγωνιηομζνου, είτε για μθ υπαλλιλουσ ι μόνιμουσ ςυνεργάτεσ
του, που πρόκειται να απαςχολθκοφν με ςφμβαςθ ζργου για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςθσ,
ςτθν οποία αναλαμβάνεται θ δζςμευςθ ςυμμετοχισ ςτθν προςδιοριςκείςα κζςθ.
Θ. Ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να κατζχει πιςτοποίθςθ βάςει του διεκνοφσ προτφπου διαχείριςθσ
ποιότθτασ: ISO 9001:2008.
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Α.5.

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηεται θ ζδρα του Αναδόχου, θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κακϊσ και
άλλα ςθμεία, όπωσ αυτά προκφπτουν ανάλογα με τισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ
ενεργειϊν του ζργου.

Α.6.

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Οι προςφορζσ ςτο ςφνολό τουσ, ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για εξιντα θμζρεσ
(60) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ τθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν.
2. Αν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το
δικαίωμα να απευκφνει ερϊτθμα προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ διαγωνιηόμενουσ, αν αποδζχονται τθν
παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα
ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. Αν δεν απαντιςουν κεωρείται ότι δεν αποδζχονται τθν παράταςθ
και δεν ςυμμετζχουν πλζον ςτον διαγωνιςμό.
3. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθν λιξθ
τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
4. Δεν επιτρζπεται θ απόςυρςθ προςφοράσ υποψθφίου ι μζρουσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ και
ανεξάρτθτα από τθν κατακφρωςθ. Σε περίπτωςθ που κα αποςυρκεί κάποιοσ από τουσ
υποψθφίουσ Αναδόχουσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται με απόφαςι τθσ να του επιβάλει κυρϊςεισ
και ειδικότερα: Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.

Α.7.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οι Υποψιφιοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ κατακζτοντάσ τθν αυτοπροςϊπωσ ι μζςω ειδικά
εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου τουσ, μζχρι τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τουσ
(βλ. Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνιςμοφ).
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα ι δεν υποβάλλονται
αυτοπροςϊπωσ ι υποβάλλονται από μθ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο δεν κα παραλαμβάνονται.
Οι Ρροςφορζσ που παραλαμβάνονται, πρωτοκολλοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στο Ρρωτόκολλο
καταγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ των κατακετϊν των Ρροςφορϊν.
Επίςθσ, οι Υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά
με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω ιδιωτικοφ ταχυδρομείου (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι Ρροςφορζσ παραλαμβάνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόδειξθ, με
τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν ζδρα τθσ μζχρι τθν προβλεπόμενθ (βλ.
Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνιςμοφ) καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.
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Δε κα λαμβάνονται υπόψθ Ρροςφορζσ που ενϊ ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, δεν ζφκαςαν ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. Οι Ρροςφορζσ αυτζσ κα
επιςτρζφονται ςτουσ Υποψθφίουσ με μζριμνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και δαπάνθ των δικαιοφχων,
χωρίσ να ανοιχκοφν.
Η Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι Ρροςφοράσ.
Διευκρινίςεισ:
1.

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο Ρροςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.

2.

Στισ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ κατάκεςθ τθσ Ρροςφοράσ «αυτοπροςϊπωσ» αναφζρεται ςτθν κατάκεςθ από
το νόμιμο εκπρόςωπο τουσ.

Οι προςφορζσ που υποβάλλονται κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (ι με επίςθμθ
μετάφραςθ) ςε ζνα (1) πρωτότυπο και περιλαμβάνουν 3 υπό-φακζλουσ μζςα ςε ζνα φάκελο
ςφραγιςμζνο με τα αντίςτοιχα αρχεία ωσ ακολοφκωσ:


Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και ςτοιχεία τεχνικισ επάρκειασ



Σεχνικι Προςφορά



Οικονομικι Προςφορά

ε κάκε φάκελο κα πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ (Τπόδειγμα 2 του Παραρτιματοσ 1):


Η λζξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ αντίςτοιχα



Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ προκιρυξθσ



Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό



Η θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν



Τα ςτοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ.

Α.8.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά τθν ικανοποίθςθ όλων
των προχποκζςεων και απαιτιςεων που παρατίκενται ςτον Ρίνακα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του
Ραραρτιματοσ κακϊσ και να διατυπϊςει τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ
των δράςεων του ζργου. Ειδικότερα ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν
προςφορά του τισ παρακάτω ενότθτεσ:
(α)

Αναλυτικι παρουςίαςθ του αντικειμζνου των προσ ανάκεςθ υπθρεςιϊν

(β)

Ρεριγραφι των ιδιαίτερων απαιτιςεων του ζργου και του τρόπου αντιμετϊπιςθσ τουσ

(γ)

Αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ για τθν εκτζλεςθ των δράςεων
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του ζργου.
Ρζραν τοφτου ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ ςτθ τεχνικι του προςφορά το
δυναμικό περιβάλλον του ζργου (εταιρικι ςχζςθ, ςυναντιςεισ και δράςεισ οι οποίεσ διαμορφϊνονται
κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν) προκειμζνου να καλφψει τυχόν απαιτιςεισ του ζργου οι οποίεσ δεν
είναι δυνατόν να προβλεφκοφν ςτθ παροφςα φάςθ.
Επίςθσ ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάηει τθν πρόταςθ
για τθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ και τον τρόπο επικοινωνίασ με
τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Η τεχνικι προςφορά κα πρζπει να είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, μονογραμμζνθ ςε κάκε ςελίδα και
υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ ςτο τζλοσ.

Α.9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

1. Η Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να αναφζρει το κακαρό ποςό τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν
(κακαρι αξία χωρίσ ΦΡΑ).
2. Οι προςφορζσ κα πρζπει να δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ.
3. Το περιεχόμενο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να ακολουκεί τα απαιτοφμενα του
Ραραρτιματοσ-Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
4. Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ΕYΩ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν
χρθματικϊν ενταλμάτων.
5. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ ςε ξζνο νόμιςμα κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
8. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται
να παρζχουν αυτά.

Α.10.

ΓΛΩΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα είναι
ςυντεταγμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
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Πλα τα ζγγραφα, που κα περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ κα υποβάλουν οι
Ρροςφζροντεσ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτα ελλθνικά. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ, ωσ επίςθμθ μετάφραςθ κεωρείται εκείνθ
που γίνεται είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί
Δικθγόρων.
Πλα τα δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά, που αφοροφν ςε αλλοδαπά πρόςωπα και κα κατατεκοφν
από τουσ Ρροςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το αρμόδιο
Ρροξενείο του οικείου κράτουσ του Υποψθφίου ι των Μελϊν αυτοφ, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ προςϊπων,
είτε με τθν επίκεςθ τθσ Επιςθμείωςθσ ("Αροstile") ςφμφωνα με τθ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961,
που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84, ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και κα ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Διευκρινίηεται ότι θ διατφπωςθ αυτι εφαρμόηεται ςε όςα ζγγραφα
και δικαιολογθτικά κεωροφνται ωσ δθμόςια ζγγραφα κατά το άρκρο 1 τθσ ωσ άνω Συνκικθσ και δθ: (i)
τα ζγγραφα που προζρχονται από αρχι ι δθμόςιο υπάλλθλο δικαιοδοτικοφ οργάνου του κράτουσ, (ii)
τα διοικθτικά ζγγραφα, (iii) τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα και (iv) οι επίςθμεσ βεβαιϊςεισ, όπωσ
βεβαιϊςεισ καταχϊρθςθσ, κεωριςεισ για βζβαιθ χρονολογία και επικυρϊςεισ γνθςίου υπογραφισ που
τίκενται ςε ιδιωτικό ζγγραφο.
Οι τυχόν αντιρριςεισ (ενςτάςεισ και προςφυγζσ) κατά του κφρουσ τθσ διαδικαςίασ κα υποβάλλονται
ςτα ελλθνικά.
Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των, Υποψθφίων, των
Διαγωνιηομζνων, των Ρροςφερόντων και του Αναδόχου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. Επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ όλων των ανωτζρω να διευκολφνουν τθν επικοινωνία των
αλλοδαπϊν υπαλλιλων τουσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων με
δικι τουσ ευκφνθ και δαπάνθ.

Α.11.

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ

Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ

Α.12.

ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Ρροςφορζσ για μζροσ του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου δεν γίνονται δεκτζσ. Για τθν
Ρροςφορά κα πρζπει οι υποψιφιοι Ανάδοχοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ
ςφνταξθσ τθσ παροφςασ.

Α.13.

ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν κα λαμβάνεται θ
τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α.
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Ρροςφορά που δε περιλαμβάνει τιμι ςε Ευρϊ ι περιλαμβάνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα
ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι Ρροςφζροντεσ δεν δικαιοφνται,
κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ
τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.

Α.14.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Η κατακφρωςθ του ζργου κα γίνει ςε ςυμμετζχοντα που κα προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από
τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά, θ οποία κα προκφψει από τθ ςτάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ των
τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν.
Θ τεχνικι προςφορά καλφπτει το 80% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ ενϊ θ οικονομικι προςφορά το
20%.
Α. Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Προςφοράσ,
Η αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και παραλθφκεί,

γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ οποία και προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.
Σε περίπτωςθ που κατά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν υπάρξει
ακρόα προςζλευςθ Διαγωνιηομζνων ςτο Ρρωτόκολλο κα πρωτοκολλοφνται και κα παραλαμβάνονται
οι Φάκελοι Ρροςφορϊν όλων των Διαγωνιηομζνων που προςιλκαν ςτο Ρρωτόκολλο εγκαίρωσ, δθλαδι
πριν τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ.
Οι Φάκελοι Ρροςφορϊν που ζχουν γίνει αποδεκτοί μονογράφονται εξωτερικά από το ςφνολο των
Μελϊν τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ενϊ οι μθ αποδεκτοί Φάκελοι Ρροςφορϊν επιςτρζφονται με
μζριμνα τθσ Επιτροπισ ςτουσ Ενδιαφερόμενουσ που απορρίφκθκαν ςτο Στάδιο αυτό.
Η Επιτροπι, κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ, αποςφραγίηει τουσ Φακζλουσ

Ρροςφορϊν, μονογράφει εξωτερικά όλουσ τουσ επιμζρουσ Φακζλουσ, ελζγχει τθν πλθρότθτα του
περιεχομζνου τουσ ωσ προσ τον αρικμό των περιλαμβανομζνων ςε αυτοφσ επιμζρουσ Φακζλων, κακϊσ
και τθν ορκότθτα τθσ ςυςκευαςίασ των επιμζρουσ Φακζλων, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ
παροφςασ και καταγράφει τισ Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα, οι
οποίεσ και αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ. Σχετικι αναφορά κα
περιλθφκεί ςτο Ρρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ.
Κατά τθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, και για τουσ ζγκυρουσ Φακζλουσ Ρροςφορϊν μόνον, ανοίγονται οι
επί μζρουσ Φάκελοι Δικαιολογθτικϊν, μονογράφεται και καταγράφεται το περιεχόμενό τουσ από τα
Μζλθ τθσ Επιτροπισ.
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ςε κλειςτι, πλζον, διαδικαςία, και μετά τθν αποχϊρθςθ των
παρευριςκομζνων εκπροςϊπων των Διαγωνιηομζνων, ελζγχει:
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o
o

Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και
Τα ςτοιχεία τεχνικισ επάρκειασ κάκε προςφοράσ.

Το πρϊτο Στάδιο του Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ από τθν Επιτροπι του Ρρακτικοφ

Ι. Το Ρρακτικό Ι περιλαμβάνει τα ςτοιχεία των Διαγωνιηομζνων, αναλυτικι αναφορά των περιεχομζνων
των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ περί του αποκλειςμοφ των
Διαγωνιηομζνων που δεν πλθροφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό.
Το Ρρακτικό Ι τοιχοκολλείται τθν ίδια ι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ ολοκλιρωςθσ του ςτον
Ρίνακα Ανακοινϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αντίγραφο του Ρρακτικοφ Ι τθσ Επιτροπισ αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία από τθν Ανακζτουςα Αρχι
προσ τουσ Ρροςφζροντεσ τθν θμζρα τθσ τοιχοκόλλθςισ του.
Β. Αξιολόγθςθ Σεχνικισ Προςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του φακζλου «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΡΟΣΦΟΑ».
Με μζριμνα τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, αποςτζλλεται προσ τουσ Διαγωνιηομζνουσ, για τουσ οποίουσ
κρίκθκε ότι πλθροφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό κατά το
προθγοφμενο Στάδιο, ζγγραφθ Ρρόςκλθςθ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ για το άνοιγμα των
Σεχνικϊν Προςφορϊν.
Η ζγγραφθ αυτι Ρρόςκλθςθ αποςτζλλεται τουλάχιςτον δφο (2) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για το άνοιγμα των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ θ Επιτροπι αποςφραγίηει τουσ Φακζλουσ «Τεχνικϊν
Ρροςφορϊν» των Διαγωνιηομζνων που δεν αποκλείςτθκαν ςφμφωνα με το Ρρακτικό Ι, τισ μονογράφει
και καταχωρεί το περιεχόμενό τουσ ςτο Ρρακτικό ΙΙ.
Στθ ςυνζχεια, ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ, ςυντάςςει Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ, ςτθν οποία αξιολογεί τισ
Τεχνικζσ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηόμενων και τισ βακμολογεί ςφμφωνα με τα εξισ Κριτιρια που
παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ περιλαμβάνει επίςθσ και τουσ
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου ςε ςυνολικό άκροιςμα 100.

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

Α

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ ζργου

70%

Α.1

Σαφινεια των εργαςιϊν και κατανόθςθ των ιδιαίτερων
απαιτιςεων του ζργου και του φορζα

30%

Α.2

Ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων και των παραδοτζων του ζργου

30%
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Α.3
Β

Μεκοδολογία και εργαλεία υλοποίθςθσ του ζργου
Οργάνωςθ και ςτελζχωςθ ομάδασ ζργου

40%
30%

Β.1

Σφνκεςθ ομάδασ ζργου
(υπεφκυνοσ ζργου & ςτελζχθ ομάδασ ζργου)

60%

Β.2

Ρροτεινόμενο οργανωτικό ςχιμα υλοποίθςθσ του ζργου,
προςδιοριςμόσ κακθκόντων, διοίκθςθ και υλοποίθςθ του ζργου
ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι.

40%

φνολο

100%

Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των Ενοτιτων που ςυνιςτοφν Κριτιρια Αξιολόγθςθσ βακμολογοφνται
αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ.
Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των Ρροςφορϊν είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που
καλφπτονται ακριβϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ για
τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Επίςθσ μειϊνεται μζχρι 80 βακμοφσ
για τισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται πλιρωσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
οι αποκλίςεισ των προδιαγραφϊν ζχουν κρικεί ωσ επουςιϊδεισ και θ προςφορά ωσ τεχνικά αποδεκτι.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων.
Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 ζωσ 120 βακμοφσ.
Η Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να παρουςιάςουν και να αναλφςουν
τθν πρόταςθ τουσ προφορικά και να κζςει ερωτιςεισ.
Το άκροιςμα των βακμϊν όλων των κριτθρίων δίνει τον Απόλυτο Βακμό τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ.
Η Τεχνικι Ρροςφορά του κάκε ςυμμετζχοντοσ αξιολογείται με τον Τελικό Βακμό Τεχνικισ Ρροςφοράσ
(Τ.Β.Τ.Ρ.) κάκε προςφζροντοσ, που είναι θ ςχετικι βακμολογία του ωσ προσ τθν αξιολογθκείςα ωσ
καλφτερθ προςφορά και υπολογίηεται από τον τφπο:

Τ.Β.Τ.Ρ. = Α.Β.Τ.Ρ. / Α.Β.Τ.Ρ.max
όπου Α.Β.Τ.Ρ.max είναι θ απόλυτθ βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικά προςφοράσ και Α.Β.Τ.Ρ. θ
βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του εκάςτοτε υποψθφίου.
Η Επιτροπι ολοκλθρϊνει τθν Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ εντόσ επτά (7), το αργότερο, θμερολογιακϊν θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ανοίχτθκαν οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τθν οποία ενςωματϊνει ςτο
Ρρακτικό ΙΙ.
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Στο Ρρακτικό ΙΙ περιλαμβάνονται ακόμα, οι Ρίνακεσ με τισ αναλυτικζσ βακμολογίεσ των
Διαγωνιηομζνων επί του κακενόσ Κριτθρίου, θ αιτιολόγθςθ τουσ και θ τελικι ςυνολικι βακμολογία
κάκε Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Το Ρρακτικό ΙΙ τοιχοκολλείται τθν ίδια ι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ ςφνταξισ του ςτον Ρίνακα
Ανακοινϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και αντίγραφο αυτοφ αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία από τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τουσ Ρροςφζροντεσ, που δεν αποκλείςτθκαν ςφμφωνα με το Ρρακτικό Ι, τθν
θμζρα τθσ τοιχοκόλλθςισ του.
Γ. Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Προςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΡΟΣΦΟΑ».
Με μζριμνα τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ αποςτζλλεται προσ τουσ Διαγωνιηομζνουσ, των οποίων οι
Τεχνικζσ τουσ Ρροςφορζσ δεν απορρίφκθκαν κατά το προθγοφμενο Στάδιο, ζγγραφθ Ρρόςκλθςθ ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ για το άνοιγμα των Οικονομικϊν Προςφορϊν.
Η ζγγραφθ αυτι Ρρόςκλθςθ αποςτζλλεται τουλάχιςτον δφο (2) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για το άνοιγμα των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν.
Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ θ Επιτροπι αποςφραγίηει τουσ Φακζλουσ «Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν» των Διαγωνιηομζνων που δεν αποκλείςτθκαν ςφμφωνα με το Ρρακτικό ΙΙ, τισ μονογράφει
και καταχωρεί το περιεχόμενό τουσ ςτο Ρρακτικό ΙΙΙ.
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ςε κλειςτι διαδικαςία ελζγχει το περιεχόμενο των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν
προκειμζνου να διαπιςτϊςει το βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ
και καταχωρεί ςτο ςχετικό Ρρακτικό ΙΙΙ τισ τυχόν Οικονομικζσ Ρροςφορζσ που κρίνει απορριπτζεσ,
αναλφοντασ για κάκε μία από αυτζσ τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ.
Δεδομζνου του εξειδικευμζνου αντικειμζνου του Ζργου και των υψθλϊν απαιτιςεων υλοποίθςθσ του,
Οικονομικι Ρροςφορά τθσ οποίασ το κόςτοσ είναι μικρότερο του ογδόντα τοισ εκατό του
Ρροχπολογιςμοφ του Ζργου (χωρίσ το Φ.Ρ.Α.), κρίνεται ότι δεν εξαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ ποιότθτα
παροχισ υπθρεςιϊν ι / και προςόντων των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και κεωρείται υπερβολικά
χαμθλι.
Η αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των προςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε προςφζροντα
κα υπολογιςκεί ο Σελικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του (Τ.Β.Ο.Ρ.), ωσ εξισ:

Σ.Β.Ο.Π.= Οικονομικι Προςφορά min /Οικονομικι Προςφορά Προςφζροντοσ
Ππου:


Οικονομικι Προςφορά min ορίηεται θ Οικονομικι Ρροςφορά του Μειοδότθ με το μικρότερο
ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και



Οικονομικι Προςφορά Προςφζροντοσ το ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου
προτίκεται να εκτελζςει ο προςφζρων το Ζργο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
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Δ. Σελικι Αξιολόγθςθ, που αφορά ςτθν κατάταξθ των υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά βάςει του
Τελικοφ Βακμοφ Συνολικισ Ρροςφοράσ (Τ.Β.Σ.Ρ.). Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ,
υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν και πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά
φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον παρακάτω τφπο:

Σ.Β..Π. = 80 Χ Σ.Β.Σ.Π. + 20 Χ Σ.Β.Ο.Π.
Επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο Ρροςφζρων με το μεγαλφτερο Τελικό Βακμό Συνολικισ
Ρροςφοράσ (Τ.Β.Σ.Ρ.).
Υπερβολικά χαμθλζσ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ, με ζκπτωςθ άνω του 20%, κα πρζπει να ςυνοδεφονται
από επαρκι αιτιολόγθςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει ςτοιχεία, τα οποία κα αφοροφν ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά: τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ μεκόδου παροχισ των υπθρεςιϊν, τισ επιλεγείςεσ
τεχνικζσ λφςεισ ι/και τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο Ρροςφζρων για τθν εκτζλεςθ
του Ζργου, τθν πρωτοτυπία των υπθρεςιϊν, κ.λπ.
Η επάρκεια τθσ αιτιολόγθςθσ υπερβολικά χαμθλϊν Οικονομικϊν Ρροςφορϊν εξετάηεται από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν θ οποία ενδζχεται να ηθτιςει ςυμπλθρωματικζσ
διευκρινιςεισ. Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και διευκρινιςεων, θ Επιτροπι
ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν αποδοχι ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ προςφοράσ αυτισ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 52 του Ρ.Δ. 60/2007.
Η Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια προβαίνει ςτθν κατάρτιςθ Ρίνακα αφξουςασ κατάταξθσ των παραδεκτϊν
Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, υπολογίηει τθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία των παραδεκτϊν Ρροςφορϊν, τισ
καταγράφει ςε ςχετικό Ρίνακα και προςδιορίηει τθν πλζον ςυμφζρουςα Ρροςφορά.
Σε περίπτωςθ που περιςςότερεσ τθσ μίασ Ρροςφορζσ λάβουν τθν ίδια ςτακμιςμζνθ βακμολογία, ωσ
πλζον ςυμφζρουςα προκρίνεται θ Ρροςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςι του, το Ρρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Αντίγραφο του Ρρακτικοφ ΙΙΙ αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία από τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τουσ Ρροςφζροντεσ, που δεν αποκλείςτθκαν ςτο προθγοφμενο Στάδιο, τθν
θμζρα τθσ τοιχοκόλλθςισ του.
Το Στάδιο αυτό του Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθν υποβολι ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ και τθσ
ειςιγθςισ τθσ προσ τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τθν ανάκεςθ του Ζργου, θ οποία μαηί με τισ
γνωμοδοτιςεισ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων επί ενδεχόμενων Ενςτάςεων, διαβιβάηεται από
τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ.

Α.15.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ – ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Κάκε Ρροςφζρων που ζχει ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται να αςκιςει ενςτάςεισ ςφμφωνα με το άρκρο
15 του Ρ.Δ. 118/2007.
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Εφόςον δεν υποβλθκεί ζγγραφθ Ζνςταςθ από τουσ Ρροςφζροντεσ εντόσ των αναφερόμενων ςτο
ανωτζρω άρκρο προκεςμιϊν, τα Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ Φακζλων Ρροςφορϊν και
Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ και τα αντίςτοιχα αποτελζςματα του κάκε Σταδίου
κα κεωροφνται οριςτικά και δεςμευτικά.
Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ,
απορρίπτονται από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
Ενςτάςεων, ωσ απαράδεκτεσ.
Οι αποφάςεισ επί των Ενςτάςεων κοινοποιοφνται με επιμζλεια του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςε όλουσ τουσ Ρροςφζροντεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, υποβάλλεται παράβολο κατάκεςθσ ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ποςοφ ίςου με χίλια (1.000) Ευρϊ.

Α.16.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

1. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφαςίηει να κατακυρϊςει το ζργο είναι
υποχρεωμζνοσ να προςζλκει, μζςα ςε είκοςι (20) το πολφ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ του ζργου, να υπογράψει τθ ςφμβαςθ για το ζργο, θ οποία κα βαςίηεται
ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και κα περιζχει όςουσ όρουσ κρικεί ότι διευκρινίηουν τθν
προκιρυξθ ι διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου του ζργου τθσ ςφμβαςθσ. Ρριν τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςτο προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται με ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
Οι Ζλλθνεσ Πολίτεσ
Α/Α

1

2

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ
Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να
πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου Αναδόχου ςε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα του ι επίςθμο ζγγραφο που να
βεβαιϊνει τθν απαλλαγι του υποψθφίου από τθν υποχρζωςθ
εγγραφισ του ςε Επιμελθτιριο και βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ
με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματοσ του.
Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγραφοσ 1 του Ρ.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/AV16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ
κακϊσ και για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ(3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό παφςθ εργαςιϊν ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι
εργαςιϊν οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για
το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ
τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ
βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με άρκρο 3

ΝΑΙ
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Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά 25% από Εκνικοφσ Ρόρουσ

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για την ««Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την
υλοποίηςη των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγή Τλικοφ Δημοςιότητασ» και «Εκπόνηςη Μελετϊν» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για την βελτίωςη
τησ αποτελεςματικότητασ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
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του Ν. 3414/2005
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 4 Ραράρτθμα 1)

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν
ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι
Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν
αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του
«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
Οι Αλλοδαποί Πολίτεσ
Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

ΑΠΑΙΣΘΘ

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψιφιου
Αναδόχου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα του οικείου
επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό
μθτρϊο ι επίςθμο ζγγραφο που να βεβαιϊνει τθν απαλλαγι
του υποψθφίου από τθν υποχρζωςθ εγγραφισ του ςε
Επιμελθτιριο και βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία να
πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το
πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο
ζγγραφο που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα
που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγραφοσ 1 του Ρ.Δ.
60/2007 (ΦΕΛ 64/A’/16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ κακϊσ και για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ
απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ,
τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα ι
το ζγγραφο αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν
τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται
ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ
που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30
««Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι Υλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Σχεδιαςμόσ και
Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά 25% από Εκνικοφσ Ρόρουσ

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για την ««Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την
υλοποίηςη των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγή Τλικοφ Δημοςιότητασ» και «Εκπόνηςη Μελετϊν» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για την βελτίωςη
τησ αποτελεςματικότητασ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
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δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό παφςθ εργαςιϊν ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι
εργαςιϊν οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα
του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ,
υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ,
ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ
τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007,ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ
βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με άρκρο
3 του Ν. 3414/2005.
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 4 – Ραράρτθμα 1)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά
δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου
δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Τπεφκυνθ Διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ
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του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά 25% από Εκνικοφσ Ρόρουσ

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για την ««Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την
υλοποίηςη των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγή Τλικοφ Δημοςιότητασ» και «Εκπόνηςη Μελετϊν» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για την βελτίωςη
τησ αποτελεςματικότητασ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»

χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ
κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του «Φακζλου
Δικαιολογθτικϊν». Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.
Σα θμεδαπά ι αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα
Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

ΑΠΑΙΣΘΘ

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να
πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου Αναδόχου ςε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά του ι επίςθμο ζγγραφο που να βεβαιϊνει
τθν απαλλαγι του υποψθφίου από τθν υποχρζωςθ εγγραφισ
του ςε Επιμελθτιριο και βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν
οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το
πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ
εκπροςϊπθςθ του υποψιφιου Αναδόχου και θ τιρθςθ των
ςχετικϊν διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ.
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ
νομικοφ προςϊπου ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ, όπου κα πρζπει να
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για:
α) Αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και
β) Αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ.1, του άρκρου 43 του
Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 64/Α'/16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ κακϊσ και
γ) Για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ
εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι:
 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.
 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε.
 Ρρόεδροσ, Δ/νων Σφμβουλοσ και μζλθ Δ.Σ. για
Α.Ε.
 Αν ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ είναι διαφορετικό
φυςικό πρόςωπο από τα ανωτζρω, και ο εκάςτοτε
νόμιμοσ εκπρόςωποσ.
 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι
εκπρόςωποι του.
Το απόςπαςμα αυτό κα πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
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το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό κοινι εκκακάριςθ του ΚΝ2190/1920 όπωσ ιςχφει ι υπό
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των άνω
νομοκετθμάτων. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από
το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό παφςθ εργαςιϊν ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι
εργαςιϊν οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ
τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ
βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το
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άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 4 Ραράρτθμα 1)

ΝΑΙ

Για τα θμεδαπά Νομικά Πρόςωπα, ςε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον
ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν
βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ
του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα, ςε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου
οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ
πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του
Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ
του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα πρζπει
να υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». Στθν κατά τα άνω
ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ
καταςτάςεισ.
Σα ςυνεργατικά ςχιματα
Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

ΑΠΑΙΣΘΘ

Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ
εκπροςϊπθςθ του υποψιφιου Αναδόχου. Τα ζγγραφα αυτά κα
υποβάλλονται ςε επίςθμα αντίγραφα
Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα.
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο
Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οι νόμιμοι
εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα
ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ
και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43
παράγραφοσ 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 64/Α’/16.03.2007) περί
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ
Κοινοτικισ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ κακϊσ και για τα αδικιματα
τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ
δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό
πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
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Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ. To πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό
διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό
κοινι εκκακάριςθ του ΚΝ 2190/1920 όπωσ ιςχφει ι υπό
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των άνω
νομοκετθμάτων. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δεν
τελεί
υπό
παφςθ
εργαςιϊν
ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι
αναςτολι εργαςιϊν οφτε ζχει κινθκεί ςε
βάροσ του
διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ
πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ
τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ
βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με άρκρο 3
του Ν. 3414/2005.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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14

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 4 Ραράρτθμα 1)

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολο τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Βεβαίωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία
κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ
αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
Ρροκειμζνου για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ ιςχφει θ υποχρζωςθ που αναφζρεται ςτο ςθμείο 8
του πίνακα δικαιολογθτικϊν που υποχρεοφται να προςκομίςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ
είναι ( θμεδαπό ι αλλοδαπό) νομικό πρόςωπο.
Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα, ςε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου
οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ όλεσ
τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ
του Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ
διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι
Βεβαίωςθ κα πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ». Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.
Λοιπζσ Υποχρεώςεισ /διευκρινήςεισ
1. Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που υποβάλλονται αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, αυτά κα πρζπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια
πρόςωπα, τα οποία κα βεβαιϊνουν επ' αυτϊν ότι είναι ακριβι αντίγραφα από το πρωτότυπο ι
από τα νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα εκ του πρωτοτφπου.
2. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ λαμβάνεται με τθν αίρεςθ τθσ κατάκεςθσ και τθσ αποδοχισ των
ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 4 τθσ
παροφςασ. Αν περάςει θ παραπάνω προκεςμία των είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ να παρουςιαςκεί, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ του
ζργου ςτον δεφτερο κατά ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο, αν αυτόσ δεν δεχκεί,
ςτον τρίτο κ.ο.κ ι τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ.
3. Επίςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποκλείεται και θ ςφμβαςθ ανατίκεται ςτον επόμενο κατά ςειρά
υποψιφιο ι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται ωσ ανωτζρω ςε περίπτωςθ που το περιεχόμενο των
δικαιολογθτικϊν που προςκομίηει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν αντιςτοιχεί ςτο περιεχόμενο τθσ
υποβλθκείςασ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ.

Α.17.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό ζωσ πενιντα οκτϊ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ
(58.500,00 Ευρϊ) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
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Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά.
Ο οικονομικόσ διακανονιςμόσ όςον αφορά ςτισ καταβολζσ των πλθρωμϊν προσ τον Ανάδοχο,
ορίηεται ωσ εξισ:
Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςταδιακά (κα περιγράφεται ςτθν ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο) με
τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι των παραπάνω δράςεων και μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ
εκπλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί. O
Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν
Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε
τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε
φορά νόμουσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν.
Ο τρόποσ καταβολισ των πλθρωμϊν μπορεί να αλλάξει φςτερα από πρόταςθ του υποψιφιου
Αναδόχου και ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αναλυτικά οι δράςεισ κοςτολογοφνται ωσ εξισ:
Αντικείμενο / Παραδοτζα

φνολο €
άνευ ΦΠΑ

2/2.2: Ρροβολι και
Διάχυςθ τθσ Ρλθροφορίασ

2/2.2.3: Σχεδιαςμόσ, Εκτφπωςθ και Διανομι Ρλθροφοριακοφ Υλικοφ
και πιο ςυγκεκριμζνα: Δφο (2) ενθμερωτικϊν φυλλαδίων (flyers) 800
τεμάχια ζκαςτο και μίασ (1) μπροςοφρασ (booklet), 500 τεμάχια.
Πλα κα αφοροφν ςε δίγλωςςθ ζκδοςθ (Ελλθνικι και Αγγλικι).

16.200,00

3/3.2 Διενζργεια Βαςικισ
(πρωτογενοφσ) ζρευνασ /
Σφνταξθ ζκκεςθσ ανάλυςθσ
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ

3/3.2.3: Συνδρομι ςε Ζκκεςθ (Report) που κα αφορά ςτθν
Ανάλυςθ και Αποτφπωςθ τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ των
δομϊν/μθχανιςμϊν και υποδομϊν τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν
ευρφτερθ περιοχι του εταίρου. Απαιτείται διενζργεια πρωτογενοφσ
ζρευνασ.

2.250,00

3/3.3: Διενζργεια
Δευτερογενοφσ ζρευνασ
(Desk Research) / Σφνταξθ
ςυνκετικισ Ζκκεςθσ

3/3.3.3: Αναηιτθςθ Δευτερογενϊν Στοιχείων (Desk Research)
ςχετικά με τθν ετοιμότθτα και τον βακμό αποτελεςματικότθτασ των
τοπικϊν δομϊν (μθχανιςμϊν) και υποδομϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
ςε παρελκόντα ατυχιματα και κρίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του
εταίρου. Ενςωμάτωςθ ςτοιχείων και από τθν επεξεργαςία είκοςι
(20) ςυνεντεφξεων με εμπλεκόμενα ςτελζχθ ςε πραγματικά
περιςτατικά πρόςφατων καταςτροφϊν και ςυνδρομι ςτθ ςφνταξθ
Συνκετικισ (ςυνδυαςτικισ) Ζκκεςθσ.

6.750,00

4/4.4: Εκπόνθςθ Τοπικοφ
Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ

4/4.4.3: Εκπόνθςθ τοπικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για
περιοχι ςτόχοσ του εταίρου.

7.200,00

4/4.5: Εκπόνθςθ
Επικοινωνιακισ
Στρατθγικισ για τθν
διάχυςθ του Τοπικοφ

4/4.5.3: Εκπόνθςθ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ για τθν διάχυςθ
του Τοπικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ και
ςυμμετοχι εκελοντικϊν και λοιπϊν ομάδων ςτο ςφςτθμα
37

Πακζτο εργαςίασ / Δράςθ

τθν

5.400,00
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Πακζτο εργαςίασ / Δράςθ

Αντικείμενο / Παραδοτζα

φνολο €
άνευ ΦΠΑ

Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.

5/5.1: Ανάπτυξθ
Καινοτόμων Εργαλείων /
Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα
Διαχείριςθσ τθσ
Ρλθροφορίασ (MIS)

5/5.1.3.: Σχεδιαςμόσ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
τθσ πλθροφορίασ (MIS), το οποίο κα ςυμπεριλαμβάνει τθν
οργανωτικι δομι, το αντίςτοιχο πλθροφοριακό υλικό (ςυμβατικό
ι/και ψθφιακό) και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τα ςτελζχθ τθσ
τοπικισ δομισ πολιτικισ προςταςίασ.

5.400,00

5/5.2: Ανάπτυξθ
Καινοτόμων Εργαλείων και
Δθμιουργία Βάςεων
Δεδομζνων

5/5.2.3: Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ Βάςθσ Δεδομζνων για τθν
περιοχι-ςτόχοσ θ οποία κα αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3)
μζρθ (sections): α) Οργανόγραμμα, Ρροφίλ και Ρροςόντα κάκε
Θζςθσ Εργαςίασ με το απαραίτθτο Υλικό Εκπαίδευςθσ, β)
Διακζςιμθ Υποδομι και Εξοπλιςμό και γ) Ρλθκυςμιακζσ Ομάδεσ.
Το αντικείμενο κα αφορά και ςτθ ςυλλογι όλων των απαραίτθτων
ςτοιχείων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ, τθν
προςαρμογι και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςφςτθμα κακϊσ και τθν
ςφνταξθ ειδικϊν ψθφιακϊν χαρτϊν με τθ διακζςιμθ υποδομι ΡΡ.

12.600,00

6/6.4.2:
Αξιολόγθςθ των προτεινόμενων από τθν εφαρμογι
άςκθςθσ αλλαγϊν επί τθσ λειτουργίασ του Ολοκλθρωμζνου
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ρλθροφορίασ MIS, ενςωμάτωςθ των
ςυμπεραςμάτων και αποτελεςμάτων τθσ άςκθςθσ επί των
αναβακμιςμζνων δομϊν (μετά τθν εφαρμογι του MIS) και τελικι
διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ.

2.700,00

6/6.4 Ανάπτυξθ
Καινοτόμων Εργαλείων /
Αξιολόγθςθ
τροποποιιςεων, προςκικθ
και εφαρμογι.

φνολο

Α.18.

58.500,00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

1. Για τθν παρακολοφκθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν υπεφκυνθ είναι θ αρμόδια Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ/ Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ).
2. Οι διαδικαςίεσ παράδοςθσ και παραλαβισ του Ζργου γίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία και τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τθν ΕΡΡΕ.
3. Ο Ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο του ζργου του, κα υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κα κοινοποιεί
ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τα παραδοτζα του ζργου, ζτςι όπωσ αυτά
ορίηονται ςτθν παροφςα και τθ ςχετικι ςφμβαςθ.
4. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, θ ΕΡΡΕ
διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο
Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει κατάλλθλα διορκωμζνο και
ςυμπλθρωμζνο εντόσ επτά (7) θμερϊν.
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5. Η διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία
περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το
ςυνολικό χρόνο του Ζργου.
6. Η παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του Ζργου από τθν ΕΡΡΕ, γίνονται
υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που ορίηονται ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
7. Σε περίπτωςθ που υλικό, άυλο ι μθ αποκακιςτϊμενο παραδοτζο, δεν ανταποκρίνεται τελικά ςτισ
υποχρεϊςεισ τθσ ςφμβαςθσ, θ επιτροπι ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, όπωσ αυτι δφναται
να εφαρμοςκεί ςε κάκε περίπτωςθ, μπορεί να απορρίψει το παραδοτζο ι να το αποδεχκεί μερικά
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, περιλαμβάνοντασ ςχετικι αιτιολογία ςτο αντίςτοιχο
πρωτόκολλο. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του μπορεί να
κθρυχκεί ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007.

Α.19.

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ – ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

Η Σφµβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν εγγράφωσ προσ τοφτο τα δφο ςυμβαλλόμενα µζρθ,
ςφµφωνα µε το άρκρο 24, παρ. 4 του Ρ.∆. 118/2007.
Η Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν επιφφλαξθ τθσ εξαςφάλιςθσ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
εγκρίςεων και ςφµφωνα µε το άρκρο 25 του Ρ.∆. 60/2007, δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο
ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν παροφςα, ςτθν περίπτωςθ που αυτό
αποδειχκεί απαραίτθτο για τθν κάλυψθ απρόβλεπτων αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ι γεγονότων,
και ο Ανάδοχοσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται ςτθν υλοποίθςθ του ςυμπλθρωματικοφ αυτοφ
ζργου ςε χρόνο και µε τρόπο που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ και µε κόςτοσ ίδιο ι ανάλογο του
προςφερόμενου για ίδιεσ ι παρόµοιεσ υπθρεςίεσ.

Α.20.

ΜΕΣΑΘΕΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ μετάκεςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου ι επιμζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του
χρονοδιαγράμματοσ και, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθ
διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ
που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να
κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι
για άλλουσ ιδιαιτζρωσ ςοβαροφσ λόγουσ που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και
λεπτομερι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία αποφαςίηει εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το
μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ, και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.
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Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
Εάν ο Συντονιςτισ εταίροσ του ζργου, ςτθν προκείμενθ θ Ανακζτουςα Αρχι, αιτθκεί - κατόπιν
ςυμφωνίασ όλων των εταίρων - χρονικι παράταςθ του ζργου, και αυτό το αίτθμα γίνει δεκτό από τα
αρμόδια όργανα του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013,
τότε και το παρόν ζργο του Αναδόχου κα παρατακεί κατ’ αναλογία.

Α.21.














ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
ΕΡΡΕ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν
εκτζλεςθ του Ζργου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ
αποφάςεων.
Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ του για τθν
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθ διάκεςθ του κατάλλθλου επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ
επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα,
ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα
επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τα εκάςτοτε υποδεικνυόμενα από αυτιν πρόςωπα. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, θ ΕΡΡΕ δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ
εμπειρίασ και προςόντων.
Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου είναι εφικτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι το
νζο μζλοσ κα είναι τουλάχιςτον ιςότιμο με αυτό που αντικακιςτά, και εφόςον κρίνεται από τον
Ανάδοχο ότι μία τζτοια ενζργεια κα ενιςχφςει και κα αποβεί προσ όφελοσ του Ζργου ι εφόςον
ςυντρζχουν άλλεσ ειδικζσ ςυνκικεσ. Η αντικατάςταςθ κοινοποιείται από τον Ανάδοχο ςτθν ΕΡΡΕ
εγγράφωσ, τουλάχιςτον δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ανάδοχο ςε οποιονδιποτε τρίτο, των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ που κα ςυνάψει με τθν Ανακζτουςα Αρχι, εκτόσ
τθσ αμοιβισ του, τθν οποία μπορεί ελεφκερα και χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ να εκχωριςει ςε
Τράπεηα τθσ επιλογισ του.
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Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα προσ τθν ΕΡΡΕ.
Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από
κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο
προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων, οι οποίοι ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ /
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για
τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ
εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ
του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ / Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ, οποιοδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα
υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ
όρουσ.

Α.22.

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ

Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία, ζρευνεσ και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο,
και όλα τα υπόλοιπα Ραραδοτζα - που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με
δαπάνεσ του Ζργου, κα αποτελοφν ιδιοκτθςία του Εταιρικοφ Σχιματοσ ςτο ςφνολό του ςφμφωνα με τθν
Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ μεταξφ του Επικεφαλισ Εταίρου και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, που μπορεί
να τα διαχειρίηεται και να τα εκμεταλλεφεται (όχι εμπορικά), εκτόσ και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά
πνευματικά δικαιϊματα.
Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα
ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και
ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από αυτοφσ τθσ Σφμβαςθσ,
χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

Α.23.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εμπιςτευτικότθτα. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, που κα ςυναφκεί, αλλά και μετά
τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθρεί εμπιςτευτικά και να μθ
γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και
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διεκνοφσ τφπου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ περιζλκουν ςε γνϊςθ του, κατά τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.
3. Γλϊςςα επικοινωνίασ. Η ςφμβαςθ με τον ανάδοχο κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και όλεσ
οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
4. Σόποσ παροχισ υπθρεςιϊν. Η παροχι των υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του Αναδόχου κα γίνεται ςτθν
ζδρα και τα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτα γραφεία του Αναδόχου κακϊσ και ςε κάκε
άλλο ςθμείο κα απαιτθκεί, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ, που κ'
ακολουκιςει.
5. Ιςχφουςα νομοκεςία - Επίλυςθ διαφορϊν. Η παροφςα προκιρυξθ και θ ςφμβαςθ που
κα καταρτιςκεί με βάςθ αυτι, κα διζπεται αποκλειςτικά από το ελλθνικό δίκαιο.
6. Η Ανακζτουςα Αρχι, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ, διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ διαδικαςίασ ς’
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο μζχρι τθν κατακφρωςθ, χωρίσ αυτό να γεννά οποιοδιποτε
δικαίωμα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.

Α.24.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο ςτον οποίο κα κατακυρωκεί τελικά ο
διαγωνιςμόσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αντικείμενο του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect» του
Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 είναι ο ςχεδιαςμόσ
ενόσ βελτιωμζνου μοντζλου ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ και των ενεργειϊν
αντίδραςθσ κατά τθν εμφάνιςθ φαινομζνου φυςικισ καταςτροφισ ςτισ περιοχζσ που εκπροςωποφν το
αντίςτοιχο εταιρικό ςχιμα από τισ χϊρεσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ιταλίασ μζςα από μια διευρυμζνθ
ςυμμετοχι εκελοντικϊν ομάδων και πολιτϊν ςτθν κατεφκυνςθ βζλτιςτθσ απόδοςθσ των υπαρχόντων
ςυςτθμάτων και υποδομϊν.

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ειδικότερα, το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ««Παροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα»

για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγι Τλικοφ Δθμοςιότθτασ» και
«Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil
Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζρευνα (πρωτογενι-δευτερογενι), καταγραφι και ςφνταξθ ειδικϊν μελετϊν,
κακϊσ επίςθσ και ςτο ςχεδιαςμό και παραγωγι υλικοφ δθμοςιότθτασ για το ζργο. Απϊτεροσ ςτόχοσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ του μοντζλου διαχείριςθσ φυςικϊν
καταςτροφϊν με εκείνεσ τισ παρεμβάςεισ που κα ςτοχεφουν ςτθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και των τεχνικϊν μζςων.
Συγκεκριμζνα, θ εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω δράςεισ:
Πακζτο Εργαςίασ 2, Δράςθ 2.2: Προβολι και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ: H εν λόγω δράςθ κα αφορά
ςτθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ τόςο προσ το κοινό-ςτόχοσ όςο και ςε ευρφτερεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ
με ςκοπό τθν κατάρτιςθ/εκπαίδευςθ αλλά και τθν ευαιςκθτοποίθςθ πάνω ςτο αντικείμενο του ζργου
και τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ/παρεμβάςεισ.
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Παραδοτζα Δράςθσ 2.2.3. - Σα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:




Σχεδιαςμόσ, Εκτφπωςθ και Διανομι δφο (2) δίγλωςςων (EN/EL) ενθμερωτικϊν φυλλαδίων
(flyers) 800 τεμάχια ζκαςτο.
Σχεδιαςμόσ, εκτφπωςθ και διανομι μίασ (1) δίγλωςςθσ μπροςοφρασ (booklet) ςε 500 τεμάχια.
Ζλεγχοσ των παραπάνω παραδοτζων (προεκτυπωμζνθ draft μορφι τουσ) από τον επικεφαλισ
και τουσ λοιποφσ εταίρουσ μζςω θλεκτρονικισ αποςτολισ είτε ςτο πλαίςιο ςυνάντθςθσ τθσ
επιτροπισ κακοδιγθςθσ του ζργου (Steering Committee).

Πακζτο εργαςίασ 3, Δράςεισ 3.2, 3.3 - Ζρευνα και Καταγραφι: Οι δράςεισ του εν λόγω πακζτου
εργαςίασ αφοροφν καταρχάσ ςτθν πρωτογενι και δευτερογενι ζρευνα αμζςωσ μετά τθν ςφνταξθ τθσ
μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ από τον επικεφαλισ εταίρο. Η ζρευνα κα αφορά ςε ανάλυςθ και
αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ των δομϊν/υποδομϊν/μθχανιςμϊν των υπθρεςιϊν πολιτικισ
προςταςίασ κακϊσ και τθν επάρκεια ςε ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του εταίρου *3+. Η
ζρευνα, επίςθσ, κα αξιολογεί δυνθτικά τθν αποτελεςματικότθτα τουσ και το αν χριηουν
τροποποιιςεων-βελτιϊςεων ςτθ κατεφκυνςθ αναβάκμιςθσ του άψυχου και ζμψυχου υλικοφ. Θα
αναηθτθκοφν επίςθσ τυχόν ελλείψεισ και ςτρεβλϊςεισ που διαφάνθκαν κατά τθ διάρκεια αντιμετϊπιςθσ
ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο πρόςφατο παρελκόν. Αναλυτικά τα παραδοτζα ανά δράςθ:
Παραδοτζα Δράςθσ 3.2.3 – Σα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:






Ανάπτυξθ ερωτθματολογίου για τισ ανάγκεσ άντλθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων από τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ (stakeholders) ςε τοπικό επίπεδο
Αποςτολι τθσ πρόχειρθσ (draft) μορφισ του ερωτθματολογίου για ζγκριςθ από το εταιρικό
ςχιμα ι ζγκριςι του ςτο πλαίςιο ςυνάντθςθσ τθσ επιτροπισ κακοδιγθςθσ του ζργου (Steering
Committee).
Εφαρμογι ερωτθματολογίου και διεξαγωγι ζρευνασ για το Σφςτθμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν
περιοχι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Συνδρομι ςτθ ςφνταξθ αναλυτικισ ζκκεςθσ (ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά) για τισ υφιςτάμενεσ
δομζσ και μθχανιςμοφσ πολιτικισ προςταςίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του εταίρου με αναφορά
ςτο κεςμικό πλαίςιο ςε ότι αφορά κυρίωσ τον ρόλο των εμπλεκόμενων δομϊν

Παραδοτζα Δράςθσ 3.3.3 - Σα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:




Ζρευνα και Ανάλυςθ Δευτερογενϊν Στοιχείων (Desk Research) επί πραγματικϊν ςυμβάντων
ςχετικά με τα φαινόμενα φυςικϊν καταςτροφϊν και τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν πρόλθψθ
και αντίδραςθ των τοπικϊν δομϊν (μθχανιςμϊν) ςτθν περιοχι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Αξιοποίθςθ υλικοφ (20) ςυνεντεφξεων με εμπλεκόμενα ςτελζχθ ςε περιςτατικά πραγματικϊν
καταςτροφϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι ςτόχου του επικεφαλισ εταίρου



Αναλυτικι και ςαφι αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων (ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά) των
ςυνεντεφξεων μζςω ομαδοποίθςθσ απαντιςεων και φίλτρων.



Σφνταξθ ςυνκετικισ (ςυνδυαςτικισ) ζκκεςθσ επί των διαφαινόμενων από τθν ζρευνα (Desk
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Research) ελλειμμάτων και μειονεκτθμάτων των υπαρχουςϊν δομϊν. Η ςυνδυαςτικι ζκκεςθ κα
παραδοκεί ςε δφο (2) φάςεισ, ςε πρόχειρθ μορφι (draft) και ςε τελικι μορφι (final)
Συμμετοχι ςε εργαςτιριο ανταλλαγισ απόψεων επί των ευρθμάτων.

Πακζτο εργαςίασ 4, Δράςεισ 4.4, 4.5: Εκπόνθςθ Περιφερειακοφ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και
Εκπόνθςθ Επικοινωνιακισ τρατθγικισ.
Οι εν λόγω δράςεισ κα αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ ενόσ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν ευρφτερθ
περιοχι του εταίρου το οποίο κα είναι ςυμβατό και απολφτωσ εναρμονιςμζνο με τουσ εταίρουσ *1+ (LP)
και *2+ ϊςτε να υπάρξει ςυνζργεια ςε περίπτωςθ κρίςθσ. Επίςθσ αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μιασ
πολυεπίπεδθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ θ οποία κα ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των τοπικϊν
πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτθ κατεφκυνςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τελικά εκελοντικϊν και λοιπϊν ομάδων ςτον
γενικότερο περιφερειακό ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ ςτόχου.
Παραδοτζα Δράςθσ 4.4.3 - τα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:
 Σχεδιαςμόσ και Σφνταξθ (ςτα ελλθνικά με περίλθψθ ςτα αγγλικά) ενόσ Σχεδίου Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ όπωσ κα προκφψει ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ/περιφερειακζσ αρχζσ και ςε πλιρθ
εναρμόνιςθ με τθ φιλοςοφία και το πνεφμα των αντίςτοιχων ςχεδίων του επικεφαλισ εταίρου
και του υπ’ αρικμ. 2 εταίρου. Το παραδοτζο κα παραδοκεί ςε δφο φάςεισ: πρόχειρθ (draft) και
τελικι μορφι (final).
Παραδοτζα Δράςθσ 4.5.3 – τα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:
 Εκπόνθςθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ με διακριτό διαχωριςμό επιπζδων αναλόγωσ του
κοινοφ (ςτα ελλθνικά με περίλθψθ ςτα αγγλικά). Η επικοινωνιακι ςτρατθγικι κα ςτοχεφει ςτθν
γενικότερθ ευαιςκθτοποίθςθ αλλά τελικϊσ ςτθν ενεργοποίθςθ, ενςωμάτωςθ και εκπαίδευςθ
εκελοντικϊν ομάδων και ομάδων πολιτϊν (π.χ. εκπαιδευτικϊν) ςτον τοπικό/περιφερειακό
ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ. Το εν λόγω παραδοτζο κα παραδοκεί ςε δφο φάςεισ:
πρόχειρθ (draft) και τελικι μορφι (final).
Πακζτο εργαςίασ 5, Δράςεισ 5.1, 5.2 - Ανάπτυξθ Καινοτόμων Εργαλείων: Η δράςθ αφορά ςτον
ςχεδιαςμό και ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ‘Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ρλθροφορίασ MIS’, το
οποίο κα ςυμπεριλαμβάνει τθν οργανωτικι δομι, το ςχετικό πλθροφοριακό υλικό (ςυμβατικό και
ψθφιακό) και το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τα ςτελζχθ των τοπικϊν δομϊν πολιτικισ προςταςίασ.
Παραδοτζα Δράςθσ 5.1.3 - τα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:
 Κατάρτιςθ Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) βάςει των προδιαγραφϊν που κα
προκφψουν από τισ τεχνικζσ ςυναντιςεισ με τουσ εταίρουσ ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ και
ςχεδιαςμοφ ενόσ ‘Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Διακίνθςθσ τθσ Ρλθροφορίασ
MIS’, που κα ςυμπεριλαμβάνει το αντίςτοιχο πλθροφοριακό υλικό (ςυμβατικό και ψθφιακό) και
το ςχετικό περιεχόμενο εκπαίδευςθσ.
 Μελζτθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ρλθροφορίασ για τθ δομι τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
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περιοχισ ευκφνθσ του προγράμματοσ με το οργανόγραμμα τθσ δομισ, το απαιτθτό προφίλ των
απαςχολουμζνων, τθ διαχειριηόμενθ πλθροφορία και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το
παραδοτζο κα ζχει τθ μορφι εγχειριδίου ςε ςυμβατικι και ψθφιακι μορφι (ςτα Ελλθνικά με
περίλθψθ ςτα Αγγλικά) και κα παραδοκεί ςε δφο φάςεισ: πρόχειρθ (draft) και τελικι μορφι
(final).
Παραδοτζα Δράςθσ 5.2.3 - τα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:
 Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ Βάςθσ Δεδομζνων τριϊν επιπζδων για τθν περιοχι-ςτόχοσ θ οποία κα
αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) μζρθ (sections):
α) Οργανόγραμμα, Ρροφίλ και Ρροςόντα για κάκε Θζςθσ Εργαςίασ με το απαραίτθτο Υλικό
Εκπαίδευςθσ,
β) Διακζςιμθ Υποδομι και Εξοπλιςμόσ και
γ) Ρλθκυςμιακζσ Ομάδεσ.
Η βάςθ δεδομζνων κα παραδοκεί καταρχιν και αποςταλεί προσ ζγκριςθ (ι κα λάβει ζγκριςθ
για τελικι μορφι ςτο πλαίςιο Επιτροπισ Κακοδιγθςθσ/ Steering Committee του ζργου) από το
εταιρικό ςχιμα ςε πρόχειρθ (draft) μορφι και ζπειτα ςε τελικι μορφι (final).
 Συλλογι όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ, τθν
προςαρμογι και ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςφςτθμα κακϊσ και
 Σφνταξθ ειδικϊν ψθφιακϊν χαρτϊν με τθ διακζςιμθ τοπικι υποδομι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Οι
χάρτεσ κα παρουςιαςτοφν καταρχιν (ι αποςταλοφν) ενϊπιον του εταιρικοφ ςχιματοσ ςε
πρόχειρθ (draft) μορφι και εν ςυνεχεία κα παραδοκοφν ςε τελικι μορφι, μετά τθ λιψθ
ςχετικισ ζγκριςθσ ϊςτε να μθν παρουςιαςτοφν φαινόμενα αςυμβατότθτασ ι αλλθλεπικάλυψθσ
με λοιποφσ εταίρουσ.

Πακζτο εργαςίασ 6, Δράςθ 6.4 - Ανάπτυξθ Καινοτόμων Εργαλείων / εφαρμογι τροποποιιςεων και
επικαιροποιιςεων
Η δράςθ αφορά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ MIS μετά από τθν
προγραμματιςμζνθ εικονικι άςκθςθ κακϊσ και ςτθν εκπόνθςθ εμπεριςτατωμζνθσ πρόταςθσ βελτίωςθσ
για τθν τελικι διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ ςτθ κατεφκυνςθ ςυντονιςμοφ του με τθν υπάρχουςα
τοπικι δομι και υποδομι ςε περιπτϊςεισ κρίςεων και καταςτροφϊν.
Παραδοτζα Δράςθσ 6.4.3 - τα παραδοτζα κα αφοροφν ςτα κάτωκι:
 Αξιολόγθςθ των προτεινόμενων από τθν υλοποίθςθ άςκθςθσ αλλαγϊν επί τθσ λειτουργίασ κατά
τθν άςκθςθ του Ολοκλθρωμζνου Σφςτθματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ρλθροφορίασ MIS,
 Ενςωμάτωςθ των ςυμπεραςμάτων και αποτελεςμάτων τθσ άςκθςθσ επί των αναβακμιςμζνων
δομϊν (μετά τθν εφαρμογι του MIS) και
 Τελικι επικαιροποίθςθ και διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ.
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Δράςθ / Παραδοτζο

Ενδεικτικι θμερομθνία

Παραδοτζα Δράςθσ 2.2.3

Ζξι μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 3.2.3

Δφο μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 3.3.3

Τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 4.4.3

Ζξθ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 4.5.3

Ζξθ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 5.1.3

Ζξθ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 5.2.3

Ζξθ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζα Δράςθσ 6.4.3

Μζχρι τθ λιξθ του ζργου, όπωσ ορίηει το ΤΔ

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά τθν ικανοποίθςθ όλων
των προχποκζςεων και απαιτιςεων που παρατίκενται ςτον Ρίνακα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του
Ραραρτιματοσ κακϊσ και να διατυπϊςει τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ
των δράςεων του ζργου. Ειδικότερα ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν
προςφορά του τισ παρακάτω ενότθτεσ:
(α)

Αναλυτικι παρουςίαςθ του αντικειμζνου των προσ ανάκεςθ υπθρεςιϊν

(Β)

Ρεριγραφι των ιδιαίτερων απαιτιςεων του ζργου και του τρόπου αντιμετϊπιςθσ τουσ

(γ)

Αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ για τθν εκτζλεςθ των δράςεων
του ζργου.

Ρζραν τοφτο ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ ςτθ τεχνικι του προςφορά το
δυναμικό περιβάλλον του ζργου (εταιρικι ςχζςθ, ςυναντιςεισ και δράςεισ οι οποίεσ διαμορφϊνονται
κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν) προκειμζνου να καλφψει τυχόν απαιτιςεισ του ζργου οι οποίεσ δεν
είναι δυνατόν να προβλεφκοφν ςτθ παροφςα φάςθ.
Επίςθσ ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάηει τθν πρόταςθ
για τθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ και τον τρόπο επικοινωνίασ με
τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Δ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ
Οριςμόσ Υπεφκυνου Ζργου και Αναπλθρωτι Υπευκφνου Ζργου και βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα.
Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (Project Manager) πρζπει να
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είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ (ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ), των πολυτεχνικϊν ςχολϊν τθσ χϊρασ ι
των ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, με τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία, και εμπειρία κατά τθν
τελευταία πενταετία - κατ’ ελάχιςτο ςε δφο (2) ζργα - πάνω ςτθ διαχείριςθ διακρατικϊν ζργων με
ςυναφζσ αντικείμενο. Ρζραν αυτϊν κα πρζπει να διακζτει εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου
δυναμικοφ κακϊσ και εμπειρία ςτθ λειτουργία τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και του Δθμόςιου Τομζα.
Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα θγθκεί τθσ Ομάδασ Ζργου, αναλαμβάνοντασ τθν απευκείασ επικοινωνία με
τθν Ομάδα Διαχείριςθσ του ζργου τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, τουσ εταίρουσ του ζργου, το ςυντονιςμό
των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ και διεκπεραίωςθσ
των ενεργειϊν του ζργου. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα είναι δυνατόν να υποβοθκείται και να
αναπλθρϊνεται από τον Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου.
Ο Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου κα πρζπει να είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ, να ζχει τουλάχιςτον 5ετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ διακρατικϊν ζργων τθσ ΕΕ και ςυμμετοχι ςε
ζργα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ.
Ο πυρινασ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να είναι επιςτιμονεσ, απόφοιτοι ΑΕΙ με 5ετι τουλάχιςτον
επαγγελματικι εμπειρία.
Επίςθσ θ Ομάδα Ζργου κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και
τθσ ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν (MIS), ενϊ κα πρζπει να ςτελεχϊνεται και από
άτομο με εξειδίκευςθ ςε ςυςτιματα πλθροφορικισ.
Σφνκεςθ και εμπειρία τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ζργου, ςυνοδευόμενθ από ςφντομα βιογραφικά
ςθμειϊματα και τθν εμπειρία τουσ ςε ςυναφι αντικείμενα.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΝΟΛΙΚΘ
ΣΙΜΘ
(ΧΩΡΙ ΦΠΑ)

Δράςθ / Παραδοτζο

ΤΝΟΛΙΚΘ
ΣΙΜΘ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Παραδοτζα Δράςθσ 2.2.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 3.2.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 3.3.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 4.4.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 4.5.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 5.1.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 5.2.3

€

€

€

Παραδοτζα Δράςθσ 6.4.3

€

€

€

ΤΝΟΛΟ

€

€

€

(Σο ποςό να αναφζρεται αριθμητικά και ολογράφωσ και να επιςημαίνεται ότι οι τιμζσ δίνονται ςε ΕΤΡΩ €)

(Τπογραφή, ςφραγίδα )
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ή ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ανακζτουςα Αρχι

ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Διεφκυνςθ

Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφργιο, Αγρίνιο

Σθλζφωνο

+30 26410 39007, 79344

Fax

+30 26410 49645

Ε-mail

info@trihonida.gr

Πλθροφορίεσ

Δελι Ευφροςφνθ , Απόςτολοσ Αυγζρθσ

Θμερομθνία και Ϊρα
Κατάκεςθσ Προςφορϊν

23/3/2015 ϊρα 14.00

Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ

24/3/2015 ϊρα 11.00

Ρρόχειροσ Διαγωνιςμόσ για τθν Επιλογι Αναδόχου του ζργου ««Παροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα»
για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγι Τλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Εκπόνθςθ
Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness»
(Πολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro
Effect»» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία»
τοιχεία Τποψηφίου
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομθνία ζκδοςθσ ...........................
Ρροσ: ………….
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ.......................
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ ι οργανιςμοφ: τθσ Εταιρίασ ι του Οργανιςμοφ ……………….. οδόσ
…………………. αρικμόσ ……………… ΤΚ ……………………..,,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν ι των Οργανιςμϊν
α)…….….... οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ………………
β)……….…. οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ………………
γ)………….. οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ………………
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ/ οφσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- και
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό
τθσ….………….για εκτζλεςθ του ζργου ……………….., ςυνολικισ αξίασ ..................................., ςφμφωνα με
τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ ι οργανιςμοφ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ ι Οργανιςμοφ. ,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν ι Οργανιςμϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ
ατομικά για κάκε μια από αυτζσ/ ουσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ
τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ,
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Εκδότθσ :…………………………………………………………………………………………
Ημερομθνία Ζκδοςθσ : ………………………………………………………………………………………
Ρροσ: ……………………………………………………………………………………………..
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμόν ………………………………… για ΕΥΩ …………………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ τθσ Εταιρείασ
………………………………………………, οδόσ ………………………………, αρικμόσ ………………………… (ι ςε περίπτωςθ
Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ υπζρ των εταιρειϊν (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά
για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ εταιρειϊν), μζχρι το ποςόν των ΕΥΩ
……………………………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ
του ζργου και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω ανάδοχο υπζρ του
οποίου εγγυόμαςτε και τθν οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ' αυτοφ, που πθγάηει από
τθν ςφμβαςθ για το ζργο «Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν
«Σχεδιαςμόσ και Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil
Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.
Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν
επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι
ςασ και κα ςασ καταβάλλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ
καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάρουσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα μζςα ςε τρεισ (3)
θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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τησ αποτελεςματικότητασ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΤΜΒΑΘ ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΟΤ
Στο Αγρίνιο ςιμερα τθν <θμερομθνία)>, θμζρα <θμζρα)>, μεταξφ αφενόσ τθσ Τριχωνίδασ Αναπτυξιακισ
Ανϊνυμθσ Εταιρίασ ΟΤΑ που εδρεφει ςτθν Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφργιο, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30500,
εκπροςωπείται νόμιμα από τον <………………..(όνομα), ιδιότθτα> και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν
παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου θ εταιρεία / θ κοινοπραξία / θ ζνωςθ
εταιρειϊν με τθν επωνυμία <…………………………………………………………………..(επωνυμία)> που εδρεφει ςτθν
<……………ονομαςία πόλθσ (ταχ.δ/νςθ)>, εκπροςωπείται νόμιμα από τον <………………….ονοματεπϊνυμο>
και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», ςυνομολογικθκαν και
ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα:
Σε ςυνζχεια του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν
<……………………αρικμ.πρωτ.> απόφαςθ Διακιρυξθσ («θ Διακιρυξθ») και κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο
με τθν <………………….αρικμ.πρωτ.> απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ»), ο Ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του Ζργου ««Παροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ
των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγι Τλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για
τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»»
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο.
Διοικθτικι Εντολι: Οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
Ζγγραφο: Κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν.
Ζργο: «Παροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και
Παραγωγι Τλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου
«Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect» του Ρρογράμματοσ
Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Η θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Θμζρα: Η θμερολογιακι θμζρα, εκτόσ αν ρθτά αναφζρεται αλλιϊσ.
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Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ: Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν
παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου.
Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι
οφείλει να παραδϊςει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ.
Προκεςμίεσ: Τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Ημζρεσ, που αρχίηουν να
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ.
Διακιρυξθ: Η ςχετικι διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αρικμ. πρωτ. <……………………αρικμ.πρωτ.>,
με βάςθ τθν οποία διενεργικθκε ο αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ τθν <……………………θμερομθνία
διαγωνιςμοφ> για τθν ανάδειξθ του Αναδόχου.
Προςφορά: Η από <………………..θμερομθνία κατάκεςθσ> προςφορά του Αναδόχου προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
φμβαςθ: Η παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν
εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί.
υμβατικό τίμθμα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
To ζργο του Αναδόχου είναι θ παροχι τθσ αναγκαίασ υποςτιριξθσ προσ τθν Τριχωνίδα Α.Ε.,
προκειμζνου να ςχεδιαςκοφν, προετοιμαςκοφν, οργανωκοφν και υλοποιθκοφν ζγκαιρα και επιτυχϊσ οι
βαςικζσ δράςεισ αρμοδιότθτάσ του ςτο πλαίςιο του ζργου Ci-Pro Effect.
Ριο αναλυτικά, το ζργο του Αναδόχου περιλαμβάνει ςειρά ενεργειϊν και δράςεων όπωσ αυτζσ
περιγράφονται τόςο ςτθ Διακιρυξθ του Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ υπ’ αρίκμ. …./2015 όςο και ςτθν
Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Ο «Ανάδοχοσ» ρθτϊσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται ότι οι παραπάνω υπθρεςίεσ που κα
παραδϊςει ςτθν Τριχωνίδα ΑΕ, είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ και αρίςτθσ ποιότθτασ, κατάλλθλο για τθ
χριςθ που προορίηεται, απαλλαγμζνο από ελαττϊματα και προςαρμοςμζνο ςε υψθλισ ποιότθτασ
πρότυπα. Επίςθσ δε ότι κα είναι πλιρωσ προςαρμοςμζνο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ
ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται από τθν κοινοτικι και
εκνικι νομοκεςία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Τα παραδοτζα (π.χ. μελζτεσ, μεκοδολογία, αναφορζσ) υποβάλλονται αναλόγωσ ςτθν Ελλθνικι ι και
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τθν Αγγλικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου και τα παραρτιματα τθσ
παροφςασ Σφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΘΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ
Η Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου.
Συμπλθρωματικά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Ζργου ςτον ανάδοχο,
ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν Ρροςφορά του αναδόχου, μόνον εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο
για τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Εντολζσ)
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ
ακολοφκωσ:
Για τθν Ανακζτουςα Αρχι: ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νςθ: Ρλ. Δθμαρχείου, Καινοφριο, 30005 Αγρίνιο
Τθλ.: 26410 39007,79344 fax: 26410 49645
Για τον Ανάδοχο: <Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. Δ/νςθ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. κωδ.. . . . . – ΡΟΛΗ . . . . . . .
Τθλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . ..>
Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι
του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ.
Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ,
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ,
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτθ
Σφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ.
 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από
οποιαδιποτε ςυμβατικι του υποχρζωςθ, εκτόσ εάν θ Σφμβαςθ ορίηει διαφορετικά.
 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν
τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε
εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ, τθσ άςκθςθσ οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν
ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτισ ι τθν αντικατάςταςθ εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων.
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Τόςο θ ανάκεςθ όςο και θ ανάκλθςθ ι αντικατάςταςθ, απαιτοφν τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και παράγουν αποτελζςματα μόνο μετά τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων
αυτϊν ςτον Ανάδοχο. Τα Ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον εκπρόςωπο τθσ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ προσ τον Ανάδοχο, ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ ανάκεςθσ, παράγουν
τα ίδια αποτελζςματα με τα Ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Ραρ’ όλα
αυτά:
α) Ακόμα και αν ο εκπρόςωποσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλείψει να
αρνθκεί τθν παραλαβι κάποιου Ραραδοτζου, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
εξακολουκεί να ζχει τθ δυνατότθτα να αρνθκεί τθν παραλαβι αυτι και να δϊςει τισ αναγκαίεσ
οδθγίεσ για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ι ατελειϊν του.
β) Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ δικαιοφται να ελζγχει και μπορεί να μεταβάλλει
το περιεχόμενο των εγγράφων του εκπροςϊπου τθσ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ
7.1 Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει -κατά
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μετά τθ λιξθ τθσ ι με άλλο τρόπο λφςθ αυτισ- εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε
κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ, των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ,
υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με
αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
7.2 Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο των ωσ άνω υποχρεϊςεων του, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ηθμίασ τθσ, όπωσ και τθν παφςθ
κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, διατθρεί δε το
δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο του ζργου.
Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ και θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφνται να μθν
ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που
περιιλκαν ςε αυτζσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
8.1. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ,
τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ
τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και, ςε
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νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα ςε Χϊρεσ Μζλθ τθσ Ε.Ε και τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων
του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/Α).
8.2 Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του Αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, μόνο για
ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο και ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά ανταποκρίνεται ςτα
κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Η εκχϊρθςθ – μεταβίβαςθ τθσ
ςφμβαςθσ κα χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του Αναδόχου όςο και τθν
εγκριτικι απόφαςθ/ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν
απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που ζχει ιδθ εκτελεςκεί ι
το τμιμα που δεν εκχωρικθκε.
8.3 Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ
κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1. Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει
προςδιορίςει ςτθν Ρροςφορά, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα του
Ζργου.
9.2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.3. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι των
υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των
υπαλλιλων του.
9.4. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του με
αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνον εφόςον ο νζοσ υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται
ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και εγκρικεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ ανάλθψθσ των εργαςιϊν του εκάςτοτε υπεργολάβου από τον ίδιο
τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχοσ απλϊσ οφείλει να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα ςτελζχθ
τθσ ομάδασ ζργου, τα οποία πρόκειται να αναλάβουν τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ.
9.5. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και κάκε
άλλου προςϊπου εμπλεκόμενου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθ βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ
κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ
αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα
ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ
δφναται ο Ανάδοχοσ, κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να αναλάβει προςωρινά ι και
εξολοκλιρου τα τμιματα του ζργου, τα οποία είχαν αρχικά ανατεκεί ςτον υπεργολάβο. Σε κάκε
περίπτωςθ τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ.
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
10.1. Η Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο μζχρι τθν Ημερομθνία
Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,
κακϊσ και τουσ τυχόν εκπροςϊπουσ αυτισ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ.
10.2. Η Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και
τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ
11.1. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε
ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και
δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο
αίτθμα του Αναδόχου.
11.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι
παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΡΙΣΟΤ
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προκειμζνου να διευκολυνκεί
ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον κεωρεί ότι θ
επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν
του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ δφναται να ενεργεί εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι τρίτων
αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο των αναγκϊν του ζργου.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα
προςοχι και επιμζλεια και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΓΓΤΘΕΩΝ
Ο «Ανάδοχοσ» κατζκεςε, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου ςτον διαγωνιςμό τθν με
αρικμό ………………………………. εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ ……….. ευρϊ εκδόςεωσ τθσ τράπεηασ
…………………... Η παροχι τθσ Εγγφθςθσ αυτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι περιορίηει κακϋ οιονδιποτε
τρόπο τθν από το νόμο και τθ ςφμβαςθ ευκφνθ τθσ «Αναδόχου» απζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι Ροςοτικι και ποιοτικι Ραραλαβι του
ζργου. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ καλφπτει ςτο ςφνολό τθσ και χωρίσ καμία διάκριςθ
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τθν πιςτι εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ, που αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα λοιπά ςυμβατικά
ζγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΦΑΛΙΘ
15.1. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι
ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο
εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν.
15.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και να μεριμνά όπωσ οι
υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ
16.1. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται πλιρουσ αποηθμίωςθσ για κάκε ηθμία τθσ που ενδεχομζνωσ ζχει
προκλθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για
τθν υλοποίθςθ του Ζργου. Η αποηθμίωςθ αυτι ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να ανζλκει ςε ποςό
μεγαλφτερο απ’ αυτό του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, αν δε αφορά τμιμα του Ζργου που λόγω τθσ
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό,
κα αντιςτοιχεί μόνο ςτθν αξία του εν λόγω ανεκτζλεςτου τμιματοσ.
16.2. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ
το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του
αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ
δικαςτικισ ι και εξϊδικθσ διαφοράσ τθσ με τρίτο ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και τθν
υλοποίθςθ του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ Ανακζτουςα Αρχι τον ενθμζρωςε γραπτϊσ και
εγκαίρωσ για τθν φπαρξθ τθσ διαφοράσ αυτισ και ότι θ εν λόγω διαφορά οφείλεται ςε παράβαςθ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.

ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΣΑΘΕΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ
17.1. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ και καλόπιςτθσ μετάκεςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου ι επιμζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του
χρονοδιαγράμματοσ για ςυνολικό χρονικό τριάντα (30) θμερϊν και, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθ διαφοροποίθςθ του
χρονοδιαγράμματοσ, ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
17.2. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ που
θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να κακυςτεριςει
για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για άλλουσ
ιδιαιτζρωσ ςοβαροφσ λόγουσ που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν. Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να
προκαλζςει τζτοιου είδουσ κακυςτζρθςθ, υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
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και κοινοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ, τθν οποία κρίνει
ότι δικαιοφται, παρζχοντασ πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία του αιτιματόσ του, ϊςτε να καταςτεί
αμζςωσ δυνατι θ εξζταςι του. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ εξετάηει το αίτθμα του
Αναδόχου και ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι –θ οποία αποφαςίηει τελικά-, εάν δικαιολογείται να
δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ.
17.3. Μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ επιμζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ Σφμβαςθσ είναι δυνατό να
εγκρικεί, με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία, και ςε περιπτϊςεισ κακυςτεριςεων που ανάγονται ςε άλλουσ
λόγουσ, υπό τθ ρθτι αίρεςθ ότι ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται, με τθν αίτθςι του, ότι θ μετάκεςθ τθσ
εκτζλεςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δεν κα επθρεάςει το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του Ζργου
και θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κρίνει ότι, με τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ
μετάκεςθσ, δεν κακίςταται δυςμενζςτερο το πλαίςιο των ςχετικϊν με τισ διαδικαςίεσ, τουσ χρόνουσ
και τθν παροχι ανκρϊπινων πόρων υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
17.4. Οι μετακζςεισ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ δεν ςυνεπάγονται κυρϊςεισ.
17.5. Εάν ο Συντονιςτισ εταίροσ του ζργου Ci-Pro Effect και Ανακζτουςα Αρχι αιτθκεί - κατόπιν ςυμφωνίασ
όλων των εταίρων - χρονικι παράταςθ του ζργου, και αυτό το αίτθμα γίνει δεκτό από τα αρμόδια
όργανα του Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα-Ιταλία, τότε και το παρόν ζργο του
Αναδόχου κα παρατακεί κατ’ αναλογία. Επίςθσ, εάν ο Συντονιςτισ εταίροσ του ζργου, κατόπιν
ςυμφωνίασ όλων των εταίρων αποφαςίςει τθν εςωτερικι μετάκεςθ του χρονοδιαγράμματοσ των
δράςεων, τότε και οι επιμζρουσ αντίςτοιχεσ δράςεισ του Αναδόχου κα μετατεκοφν αναλόγωσ.
17.6. Επιπλζον, είναι δυνατι θ μετάκεςθ του ςυνόλου του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου ςε περίπτωςθ που
θ οποιαδιποτε τμθματικι πλθρωμι ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
κακυςτεριςει πλζον των 20 θμερϊν από τισ προκεςμίεσ που αναφζρονται για τθν παραλαβι των
αντιςτοίχων παραδοτζων από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ. Ο χρόνοσ τθσ μετάκεςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ κα είναι όςοσ και ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ ανωτζρω τμθματικισ πλθρωμισ.

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ ΕΚΣΕΛΕΘ
18.1. Αν ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιιςει το ςφνολο του Ζργου εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ,
όπωσ τυχόν ζχει μετατεκεί ςφμφωνα με το άρκρο 17, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, χωρίσ όχλθςθ,
αποηθμίωςθ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ μεταξφ τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ζλθγε θ
προκεςμία εκτζλεςθσ ι θ μετάκεςι τθσ και τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ολοκλθρϊκθκε πράγματι
θ εκτζλεςθ, εκτόσ και εάν θ κακυςτζρθςθ αυτι οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ςε υπαιτιότθτα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η αποηθμίωςθ αυτι ανζρχεται ςε ποςοςτό είκοςι (20) τοισ χιλίοισ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου, ςτο οποίο αφορά θ κακυςτζρθςθ και του μζρουσ του Ζργου,
το οποίο επθρεάηεται χρονικά από αυτιν. Το ςφνολο αυτισ τθσ αποηθμίωςθσ δε μπορεί να υπερβεί το
10% του Συμβατικοφ Τιμιματοσ.
18.2. Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεων, για τισ οποίεσ θ ςυνολικά υπολογιηόμενθ αποηθμίωςθ ανζρχεται ςε
ποςοςτό 10% τθσ Συμβατικισ Τιμισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, αφοφ ειδοποιιςει ςχετικά τον
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Ανάδοχο: α) να ειςπράξει τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι/και β) να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ και να
κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ
ΑΡΘΡΟ 19. ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
19.1. Οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν και να παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ
και ο τρόποσ παράδοςισ τουσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, με τα
οριηόμενα ςτα Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ και τθν από <…θμερομθνία…> Τεχνικι Ρροςφορά του
Αναδόχου.
19.2. Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτα Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ, κα
πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Στθν
αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ
Σφμβαςθ, και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.
19.3. Τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, τθν ποιότθτα των Ραραδοτζων και το χρόνο παράδοςισ τουσ,
ζχει ο Ανάδοχοσ. Η ςυμμετοχι του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε όλεσ τισ φάςεισ του Ζργου
ζχει ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον Ανάδοχο προσ
τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ ςτον Ανάδοχο όλων των προβλεποµζνων
ςτθν παροφςα, χωρίσ αυτό ςε καµία περίπτωςθ να ςθµαίνει ότι το Ζργο κα εκτελεςτεί από κοινοφ.
19.4 Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωµα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τµιµα του Ζργου δεν
εκτελείται ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ Σφµβαςθσ, να εκφράςει γραπτϊσ και αιτιολογθµζνα τισ
απόψεισ τθσ ςχετικά µε τθν πορεία του εν λόγω τµιµατοσ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ λαµβάνοντασ υπόψθ
τισ απόψεισ αυτζσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςι του. Ειδικότερα, θ
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ οφείλει να αξιολογεί τα εκάςτοτε παραδοτζα του
Αναδόχου (Ραράρτθµα Σφµβαςθσ) και εντόσ 7 θµερϊν από παράδοςθσ αυτϊν να προβαίνει εγγράφωσ
ςε παρατθριςεισ προσ τον Ανάδοχο για πικανζσ τροποποιιςεισ, αλλαγζσ και προςκικεσ επί των
παραδοτζων, εφόςον προκφπτει τζτοια ανάγκθ. Η µθ ζγγραφθ παρατιρθςθ επί των παραδοτζων του
Αναδόχου εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ πλαιςίου ςυνεπάγεται τθν αποδοχι των παραδοτζων (οριςτικι
παραλαβι των παραδοτζων).
19.5. Οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Σφµβαςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ
εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυµφωνοφν, από κάκε άποψθ, µε τα οριηόµενα ςτα Ραραρτιµατα τθσ
Σφµβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 20. ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
20.1. Πλο το ζγγραφο υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ Σφµβαςθσ, είναι εµπιςτευτικό και ανικει ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, µόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφµβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα
ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και
61
««Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν «Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι Υλικοφ Δθμοςιότθτασ» και «Σχεδιαςμόσ και
Εκπόνθςθ Μελετϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Ρολίτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κατά 25% από Εκνικοφσ Ρόρουσ

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για την ««Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την
υλοποίηςη των ενεργειϊν «χεδιαςμόσ και Παραγωγή Τλικοφ Δημοςιότητασ» και «Εκπόνηςη Μελετϊν» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του Ζργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτεσ για την βελτίωςη
τησ αποτελεςματικότητασ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ) και ακρωνφμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»

ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιµοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφµβαςθσ, χωρίσ τθν
προθγοφµενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΠΛΘΡΩΜΕ
ΑΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ
20.1. Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα αναγκαία
ςτοιχεία, όπωσ αυτά του χορθγικθκαν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν εµπρόκεςµθ και
προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφµβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο Συµβατικό Τίµθµα περιλαµβάνονται όλα τα
ςχετικά µε τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ: α) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων,
µελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων που προβλζπονται ςτθ Σφµβαςθ β) τα ζξοδα τθσ
προµικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν κλπ.
20.2 Για κάκε πλθρωµι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι γραπτι αίτθςθ πλθρωµισ, κακϊσ
και αναλυτικι κατάςταςθ, µαηί µε αποδείξεισ, τιµολόγια, παραςτατικά πλθρωµϊν ι άλλα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ζγγραφα για το ποςά που πρζπει να πλθρωκοφν κατά περίπτωςθ.
20.3. Πλεσ οι πλθρωµζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ µε τθν προςκόµιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που
προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπϊν νοµίµων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωµισ. Σε περίπτωςθ που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται ζκδοςθ
τιµολογίου θ εξόφλθςθ του οποίου, ςφµφωνα µε τθν Σφµβαςθ, γίνεται ςε επόµενθ διαχειριςτικι
περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, δεν απαιτείται νζο τιµολόγιο.
20.4. Το Συµβατικό Τίµθµα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο, ανζρχεται ςτο ποςό των <…….ποςό
ολογράφωσ (ποςό αρικµθτικά)………> Ευρϊ.

ΑΡΘΡΟ 22. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ
Το ποςόν τθσ αµοιβισ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του Ζργου κα καταβλθκεί ςε αυτόν ςφµφωνα µε
τισ φάςεισ ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ αυτά κα αναφζρονται ςτον πίνακα
χρονοπρογραµµατιςµοφ και ςτο εγκεκριµζνο Τεχνικό ∆ελτίο του ζργου Ci-Pro Effect και ανάλογα µε τθ
ροι χρθµατοδότθςθσ τθσ Ανακζτουςασ από τθ ∆ιαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράµµατοσ Ελλάδα-Ιταλία
και τθ δυνατότθτα εκταµίευςθσ τθσ χρθµατοδότθςθσ αυτισ. Για κάκε ποςόν εκ τθσ αµοιβισ που κα
ειςπράττει ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει και κα υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το νόµιµο παραςτατικό
παροχισ υπθρεςιϊν.
Οι πλθρωµζσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφµβαςθσ πραγµατοποιοφνται κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικοφ πρωτοκόλλου
οριςτικισ παραλαβισ από τθν αρµόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, µε το
οποίο πιςτοποιείται θ καλι εκτζλεςθ κάκε ενζργειασ και οι πραγµατοποιθκείςεσ δαπάνεσ για τθν
υλοποίθςι τθσ.
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Τα µζρθ ρθτά αναγνωρίηουν ότι ςτο ανωτζρω ποςό τθσ αµοιβισ του Αναδόχου ςυµπεριλαµβάνονται
κάκε δαπάνθ και τα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα που ζχουν ςχζςθ µε το παραςχόµενο από τον Ανάδοχο ζργο,
ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να µθν επιβαρυνκεί µε κανζνα επιπλζον ποςό πζραν του ωσ άνω
ςυµφωνθκζντοσ τιµιµατοσ, ζςτω και εξ επιγενόµενθσ αιτίασ.
θτά ςυµφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ ουδεµία άλλθ απαίτθςθ ζχει ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το
ςυγκεκριµζνο ζργο, πζραν του ανωτζρω ποςοφ τθσ ςυνολικισ αµοιβισ του.

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ – ΕΠΕΚΣΑΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Η παροφςα Σφµβαςθ τροποποιείται, εφόςον ςυµφωνιςουν γραπτϊσ προσ τοφτο τα δφο ςυµβαλλόµενα
µζρθ ςφµφωνα µε το άρκρο 24 παρ. 4 του Ρ.∆. 118/2007.
Η Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν επιφφλαξθ τθσ εξαςφάλιςθσ των κατά περίπτωςθ απαιτουµζνων
εγκρίςεων και ςφµφωνα µε το άρκρο 25 του Ρ.∆. 60/2007, δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο
ςυµπλθρωµατικζσ υπθρεςίεσ από τισ προβλεπόµενεσ ςτθν παροφςα, ςτθν περίπτωςθ που αυτό
αποδειχκεί απαραίτθτο για τθν κάλυψθ απρόβλεπτων αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξαιτίασ
οργανωτικϊν ι άλλων ρυκµίςεων που είναι πικανό να προκφψουν και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν
περίπτωςθ αυτι ςτθν υλοποίθςθ του ςυµπλθρωµατικοφ αυτοφ ζργου, ςε χρόνο και µε τρόπο που κα
ςυµφωνθκεί από κοινοφ και µε κόςτοσ ίδιο ι ανάλογο του προςφεροµζνου για ίδιεσ ι παρόµοιεσ
αντίςτοιχα υπθρεςίεσ µε τισ προβλεπόµενεσ ςτθν παροφςα Σφµβαςθ.

ΠΑΡΑΔΟΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
ΑΡΘΡΟ 24. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
24.1. Η εκτζλεςθ του Ζργου ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ κα γίνει από τον Ανάδοχο. Ο
τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, θ µεκοδολογία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ παραδοτζων και
υπθρεςιϊν, θ οργανωτικι δοµι του Αναδόχου, άπαντεσ οι ςυµµετζχοντεσ εκ µζρουσ των
ςυµβαλλοµζνων και οι ρόλοι τουσ αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου, θ οποία
αποτελεί αναπόςπαςτο µζροσ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ. Οι πίνακεσ χρονοπρογραµµατιςµοφ των
δράςεων και αντίςτοιχων παραδοτζων του ζργου παρατίκενται ςτο παράρτθµα τθσ ςφµβαςθσ. Ο
ανάδοχοσ οφείλει, εντόσ τριάντα (30) θµερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, να
υποβάλλει επικαιροποιθµζνo χρονοδιάγραµµα και οργανόγραµµα του ζργου, ςφµφωνα µε τα όςα
αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα παραρτιµατα τθσ ςφµβαςθσ. Στο χρονοδιάγραµµα εµφανίηονται όλεσ οι
φάςεισ και επιµζρουσ δραςτθριότθτεσ του Ζργου, οι απόλυτεσ θµεροµθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ,
ενϊ επιςθµαίνονται τα ςθµεία ελζγχου (milestones) του Ζργου. Επίςθσ εµφανίηεται θ ςειρά, κατά τθν
οποία ο Ανάδοχοσ ςκοπεφει να εκτελζςει όλεσ τισ επιµζρουσ δραςτθριότθτεσ που του αντιςτοιχοφν,
ςυµπεριλαµβανοµζνων των επιµζρουσ χρονικϊν διαςτθµάτων υλοποίθςθσ, κακϊσ επίςθσ και επαρκείσ
λεπτοµζρειεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά µε τθ χρονικι ι γενικότερθ εξάρτθςθ µεταξφ των επιµζρουσ
δραςτθριοτιτων του Ζργου.
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24.2. Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάµεςθ παραλαβι κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον
Ανάδοχο ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι
των υπθρεςιϊν που προτείνεται για παραλαβι, ςφµφωνα µε τθ Σφµβαςθ και ο τόποσ που κα γίνει θ
παραλαβι, ανάλογα µε τθν περίπτωςθ. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ υποχρεοφται
εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τθν κατάκεςθ του κάκε παραδοτζου να αποκρικεί εγγράφωσ µε τυχόν
παρατθριςεισ, αλλιϊσ τα παραδοτζα κεωροφνται παρελθφκζντα. Στθν περίπτωςθ παρατθριςεων επί
των παραδοτζων, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποκρικεί εγγράφωσ εντόσ δζκα (10) θµερϊν. Με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και τθσ παράδοςθσ του ςυνόλου των παραδοτζων, ο Ανάδοχοσ
καλεί τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ εγγράφωσ να προχωριςει ςτθν Οριςτικι
Ραραλαβι του Ζργου.
Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ είναι υποχρεωµζνθ να διεξάγει, εντόσ δεκαπζντε (15)
θµερϊν από τθν ωσ άνω κλιςθ, τουσ προβλεπόµενουσ και ςφµφωνουσ µε τθ Σφµβαςθ ελζγχουσ για τθν
άρτια εκτζλεςθ του Ζργου και µε τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων αυτϊν και εφόςον δεν προκφπτουν
παρατθριςεισ, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ του Ζργου. Στθν περίπτωςθ
ζγγραφων παρατθριςεων εκ µζρουσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ εντόσ του ωσ
άνω προβλεπόµενου διαςτιµατοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκρικεί εγγράφωσ εντόσ επτά (7) θµερϊν.
Η Σφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ του Ζργου ςυνεπάγεται και τθν Ραραλαβι αυτοφ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΑΘΕΣΘΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
25.1. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφµβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
A. Ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο µε τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφµβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο
επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ.
B. Ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφµβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
C. Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι
ςε ςθµαντικό µζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
D. Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθµα ςχετικό µε τθν άςκθςθ του
επαγγζλµατόσ του.
25.2. Τα αποτελζςµατα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ µζρουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ
διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςµία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςµατα τθσ καταγγελίασ
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επζρχονται αυτόµατα µε τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςµίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα.
25.3. Με τθν µετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφµβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται:
α) Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφµβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν
διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων και τισ οποίεσ ζχει εγγράφωσ αιτθκεί θ
Ανακζτουςα Αρχι.
β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο ι εργαςία
(ολοκλθρωµζνο ι µθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του, κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ
υποςτθρικτικά ζγγραφα και να µεριµνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το
ίδιο.
γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςµό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άµεςα
ι ζµµεςα ςτο Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊµενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και
ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο.
Εντόσ προκεςµίασ είκοςι (20) θµερϊν από τθν καταγγελία τθσ Σφµβαςθσ, θ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ βεβαιϊνει, µε βάςθ τα προβλεπόµενα ςτθ Σφµβαςθ, τθν αξία του
παραςχεκζντοσ µζρουσ του Ζργου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν
θµεροµθνία καταγγελίασ.
25.4. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφµφωνα µε τθ Σφµβαςθ για το µθ εκτελεςκζν τµιµα του Ζργου προσ τον Ανάδοχο
µζχρισ εκκακαρίςεωσ των µεταξφ τουσ υποχρεϊςεων ωσ προσ το ςυγκεκριµζνο τµιµα και οι εγγυθτικζσ
επιςτολζσ καταπίπτουν.
25.5. Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ανακζςει µε χρζωςθ του Αναδόχου το τµιµα του Ζργου που κα
παραµζνει ανεκτζλεςτο µετά τθν καταγγελία ςε οποιονδιποτε τρίτο µε όρουσ αντίςτοιχουσ αυτϊν τθσ
Σφµβαςθσ ι ζςτω µε όρουσ ανάλογουσ των προςφεροµζνων για ίδια ι παρόµοια ζργα κατά το χρόνο
τθσ καταγγελίασ.
25.6. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθµίωςθ για κάκε κετικι
ηθµία που υπζςτθ µζχρι του ποςοφ του Συµβατικοφ Τιµιµατοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τµιµατοσ
του Ζργου που δεν µπορεί, λόγω πλθµµελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφµβαςθσ, να χρθςιµοποιθκεί για τον
προοριηόµενο ςκοπό και µε ανϊτατο όριο αποηθµίωςθσ ςε κάκε περίπτωςθ το ςυνολικό ποςό του
Συµβατικοφ Τιµιµατοσ.

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ
26.1. Ο Ανάδοχοσ µπορεί να καταγγείλει τθ Σφµβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ εκ µζρουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ των υποχρεϊςεων τθσ που απορρζουν από τθ Σφµβαςθ και ιδιαίτερα, όχι όµωσ
περιοριςτικά, και αφοφ ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι τριάντα (30) θµζρεσ πριν, εφόςον αυτι:
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(α) Μετακζτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίθςθσ του Ζργου για χρονικό διάςτθµα µεγαλφτερο του
ςυνολικά προβλεπόµενου ςτο άρκρο 17 τθσ Σφµβαςθσ, για λόγουσ που δεν προβλζπονται ςτθ
Σφµβαςθ και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
(β) Ραραβιάηει τουσ όρουσ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν πλθρωµι του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ, προτοφ αςκιςει το ωσ άνω δικαίωµα καταγγελίασ πάντωσ, υποχρεοφται να ειδοποιιςει
εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και να τάξει εφλογθ προκεςµία κεραπείασ τθσ εκ µζρουσ τθσ
παράβαςθσ, οπότε τα αποτελζςµατα τθσ καταγγελίασ επζρχονται µε τθν πάροδο απράκτου τθσ
ταχκείςασ προκεςµίασ.
26.2. Στθν περίπτωςθ τζτοιασ καταγγελίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποηθµιϊνει τον Ανάδοχο για κάκε απϊλεια
ι ηθµία που ζχει ενδεχοµζνωσ υποςτεί.

ΑΡΘΡΟ 27. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
27.1. Τα ςυµβαλλόµενα µζρθ δεν ευκφνονται για τθ µθ εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο
µζτρο που θ αδυναµία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
27.2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφµενοσ υπαγωγι τθσ αδυναµίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εµπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςµίασ πζντε (5)
θµερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκοµίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η
Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ πζντε (5) περαιτζρω θµερϊν ςτο ςχετικό αίτθµα
του Αναδόχου, διαφορετικά, µε τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςµίασ, τεκµαίρεται αποδοχι του
αιτιµατοσ.

ΕΠΙΛΤΘ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 28. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΤΘ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
28.1. Η Σφµβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο.
28.2. Η Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε
διαφοράσ ςχετικισ µε τθ Σφµβαςθ που µπορεί να προκφψει µεταξφ τουσ ι µεταξφ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ και του Αναδόχου ςχετικά µε τθν ερµθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρµογι τθσ Σφµβαςθσ ι εξ αφορµισ τθσ, ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
28.3. Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ µζςα ςε χρονικι προκεςµία ενόσ (1)
µινα το αργότερο από τθν εµφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νοµοκεςίασ
και αρµόδια κα είναι τα ∆ικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ράτρα.
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ΑΡΘΡΟ 29. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΤΜΒΑΘ
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