21PROC008193468 2021-02-24
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΡΥ
ΓΕΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ – ΔΘΞΡΥΙΡΟΡΞΙΜΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ
ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΞΘΘΕΙΩΟ
Φαχ. Δ/νςθ
: Σανεπιςτθμίου 254, Μτιριο Βϋ
Φαχ. Μϊδ.
: 26443, Σάτρα
Σλθροφορίεσ : Ξ. Διαμαντοποφλου
Φθλζφωνο
: 2613 613411
Fax
: 2613 613333
e-mail
: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Σάτρα, 5-2-2021
Αρ.πρωτ.: 31589/2213

Α/Α ςυςτθμ.:105704

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
DIAMANTOPOULOU
Ημερομηνία: 2021.02.24 17:29:00 EET

ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ΑΟΡΙΜΦΡΧ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ΞΕ ΧΤΘΥΘ ΦΘΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑΥ ΦΡΧ
ΕΘΟΙΜΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ (Ε.ΥΘ.ΔΘ.Υ.) ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΣΙΝΡΓΘ ΑΟΑΔΡΧΡΧ
ΓΙΑ ΦΘΟ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΞΕ ΦΙΦΝΡ:
«ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ)»
ςτο πλαίςιο του μζτρου «Σροϊκθςθ οίνων ςε αγορζσ τρίτων χωρϊν»
Θ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ
Διακθρφςςει
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ
του προγράμματοσ με τίτλο: «Σροϊκθςθ οίνων ποιότθτασ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Φρίτεσ Χϊρεσ
(Ιαπωνία, Μορζα)»
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΣΑ: 1.197.834,00 €, ΦΣΑ : 287.480,16 €)
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν
Σου κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: (α) τισ διατάξεισ του Ο. 4412/2016 (ΦΕΜ Α’ 147/08-08-2016) και (β) τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ και
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
υλοποίθςθ του ανωτζρω ζργου.
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1.

ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ

1.1

Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Σεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ

Σανεπιςτθμίου 254, Μτιριο Βϋ

Σόλθ

Σάτρα

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ

26443

Χϊρα

ΕΝΝΑΔΑ (GR)

Μωδικόσ ΟUTS

EL632

Φθλζφωνο

2613 613411

Φαξ

2613 613333

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο

m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ξ. Διαμαντοποφλου: 2613 613411

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Σεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αποτελεί Ρργανιςμό Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ
βακμοφ και είναι μθ κεντρικι κυβερνθτικι Αρχι.
Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Χπθρεςίεσ.
Υτοιχεία Επικοινωνίασ
α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): 1) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.,
2) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.pde.gov.gr (ενότθτα Ενθμζρωςθ—›Σροκθρφξεισ), 3) μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.diavgeia.gov.gr κάνοντασ αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑ τθσ προκιρυξθσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
β) Ρι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr
1.2

Υτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. Ρ διαγωνιςμόσ κα
διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 παρ. 5 του ν.4412/16, φςτερα από είκοςι (20)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποςτολισ τθσ Δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ
ςφμβαςθσ ςτο Υυμπλιρωμα τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δεδομζνου ότι εν
προκειμζνω γίνεται χριςθ του ΕΥΘΔΘΥ, λόγω ςφντμθςθσ τθσ προκεςμίασ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 121 παρ. 1α του ν.4412/2016. Θ ςφντμθςθ κεωρείται απαραίτθτθ λόγω των
κακυςτεριςεων που προξζνθςε θ πανδθμία του κορωνοϊοφ και των αυςτθρϊν προδιαγραφϊν που κζτει θ
ΜΧΑ Αρικμ. 1227/273026/6.10.2020 όπωσ αυτι τροποποιεί τθν υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφαςθ των
Χπουργϊν Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Εξωτερικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων
«Υυμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ
Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (ΕΕ L 347 τθσ 20.12.2013, ς. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’
εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 190 τθσ 15.7.2016, ς. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150
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εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 190 τθσ 15.7.2016, ς. 23), ςχετικά με το ειδικό μζτρο
ςτιριξθσ τθσ προϊκθςθσ οίνων ςε τρίτεσ χϊρεσ για τθν προγραμματικι περίοδο 2019-2023» (Βϋ 1549).
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν ΥΑΕ
082/2 ΣΔΕ ΧΣΑΑΦ
1.3

Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ)» ςτο πλαίςιο του μζτρου «Σροϊκθςθ
οίνων ςε αγορζσ τρίτων χωρϊν».
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ κα ανζλκει ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου εκατόν ενενιντα επτά
χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα ευρϊ ευρϊ (€ 1.197.834,00) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΣΑ.
Θ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ι από τθν
θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτό και λιγει με τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςτον χρόνο που
ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ Φεφχουσ.
Ρι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
79340000-9 - Χπθρεςίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ
79341100-7 - Χπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαφιμιςθσ
79341200-8 - Χπθρεςίεσ διαχείριςθσ διαφθμίςεων
79341400-0 - Χπθρεςίεσ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ
79342200-5 - Χπθρεςίεσ προϊκθςθσ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και χωρίηεται ςε τρεισ
διακριτζσ φάςεισ:
1ο ζτοσ: από υπογραφι ςφμβαςθσ δικαιοφχου – Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ζωσ και 31/8/2021
2ο ζτοσ: από 15/10/2021 ζωσ 31/8/2022
3ο ζτοσ: από 15/10/2022 ζωσ 31/8/2023
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ των δράςεων του προγράμματοσ προϊκθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του δικαιοφχου και του ΧΣΑΑΦ και ωσ θμερομθνία λιξθσ θ 31θ
Αυγοφςτου κάκε ζτουσ. Μαμία δράςθ δεν είναι επιλζξιμθ αν υλοποιθκεί μετά τθν παραπάνω θμερομθνία.
Για τθ μετάβαςθ ςε κάκε επόμενθ φάςθ, απαιτείται θ ςχετικι ζγκριςθ του Χπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Φροφίμων – Φμιμα Σρογραμμάτων Σροϊκθςθσ Ρίνου και Νοιπϊν Σροϊόντων.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
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1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
3. Φον Μανονιςμό (ΕΕ) υπ’αρίκμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν προϊόντων και τθν
κατάργθςθ των κανονιςμϊν 922/72/ΕΡΜ, 234/79/ΕΡΜ, 1037/2001/ΕΜ και 1234/2007/ΕΜ του Υυμβουλίου
4. Φον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μανονιςμό (ΕΕ) 1149/2016 τθσ Επιτροπισ, τθσ 15θσ Απριλίου 2016, για τθ
ςυμπλιρωςθ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου όςον
αφορά τα εκνικά προγράμματα ςτιριξθσ ςτον αμπελοοινικό τομζα και για τθν τροποποίθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΜ) 555/2008 τθσ Επιτροπισ
5. Φον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 1150/2016 τθσ Επιτροπισ, τθσ 15θσ Απριλίου 2016, για τθ κζςπιςθ
κανόνων εφαρμογισ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) υπ’αρίκμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του
Υυμβουλίου όςον αφορά τα εκνικά προγράμματα ςτιριξθσ του αμπελοοινικοφ τομζα
6. Φον Μανονιςμό (ΕΕ) υπ’αρίκμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 17 θσ
Δεκεμβρίου 2013, ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ
γεωργικισ πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΡΜ) 352/87, (ΕΜ) 165/84, (ΕΜ) 2799/98, (ΕΜ)
814/2000, (ΕΜ) 1290/2005 και (ΕΜ) 485/2008 του Υυμβουλίου
7. Φθν ΜΧΑ αρικμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΜ 1549/Β/7-5-2019) Χπουργϊν Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ,
Εξωτερικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων «Υυμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του υπ’
αρ. 1308/2013 κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (ΕΕ L 347 τθσ
20.12.2013, ς. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 190
τθσ 15.7.2016, ς. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 190 τθσ
15.7.2016, ς. 23), ςχετικά με το ειδικό μζτρο ςτιριξθσ τθσ προϊκθςθσ οίνων ςε τρίτεσ χϊρεσ για τθν
προγραμματικι περίοδο 2019-2023» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΜΧΑ αρίκμ. 782/181320/67-2020 (ΦΕΜ 2936/Β/17-7-2020)
8. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
9. τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
10. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
11. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
12. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
13. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
14. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
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16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
20. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
21. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
22. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
23. του ν. 3852/2010 (ΦΕΜ 87/Α/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
24. του υπ’αρικμ. ΦΕΜ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Ρργανιςμοφ τθσ
Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
25. τθσ υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθσ του Σολυμελοφσ Σρωτοδικείου Σατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Ξάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Σεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
26. τθσ υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΜ.715/τ.ΧΡΔΔ/7-9-2020) απόφαςθσ του Σεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ρριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
27. τθσ υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΜ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθσ του Σεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ξεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Σεριφερειακοφσ Υυμβοφλουσ τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
28. τθσ αρικμ. 186/2020 απόφαςθσ του Σεριφερειακοφ Υυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Σροχπολογιςμοφ τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςθ αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021
(ΑΔΑ:6ΕΝΨΡΤ1Φ-ΨΧΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Σελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου.
29. Φθσ υπ’αρίκ. 113/2020 (ΑΔΑ:6Φ4Τ7Ν6-4ΩΣ) απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Μοινωνικισ
Σολιτικισ του Σεριφερειακοφ Υυμβουλίου τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίνεται θ
υποβολι προγράμματοσ με τίτλο: «Σρόγραμμα προϊκθςθσ οίνων ποιότθτασ Σεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςε Φρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία, Οότιο Μορζα)» και υπογραφισ ςχετικοφ ςυμφϊνου ςυνεργαςίασ με
Επιμελθτιρια Αχαΐασ και Θλείασ
30. τθσ υπ’αρίκ. 1122/253271/12-10-2020 Απόφαςθσ τθσ Σροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φροφίμων,
Γενικισ Διεφκυνςθσ Σροϊκθςθσ Γεωργικϊν Σροϊοντων, Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τροφίμων
για τθν ζγκριςθ τθσ με αρικ. πρωτ. 1122/253271/14-9-2020 αίτθςθσ ςτιριξθσ τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για τθν υλοποίθςθ του ωσ άνω προγράμματοσ
31. τθσ αρικμ. 1338/2020 απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «α) Ζγκριςθ όρων διακιρυξθσ για
τθν επιλογι εκτελεςτικοφ φορζα προγράμματοσ «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ
ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ), Β) ςυγκρότθςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν»
32. τθσ αρικμ. 1370/2020 απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «α) Ζγκριςθ αποδοχισ
χρθματοδότθςθσ από το Χπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων για τθν υλοποίθςθ του ζργου
«ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ),
προχπολογιςμοφ :1.870.760,33 και χρθματοδότθςθ ΥΑΕ: 082/2 ΣΔΕ ΧΣΑΑΦ»
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33. τθσ αρικμ. 68/2021 απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Επικαιροποίθςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ για τθν επιλογι εκτελεςτικοφ φορζα προγράμματοσ «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ) τθσ προςωρινισ ζνωςθσ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ
ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ – ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΑΧΑΛΑΥ - ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΘΝΕΙΑΥ»
34. τθσ αρικμ. 208/2021 απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Ζγκριςθ παράταςθσ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των
ορίων για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τίτλο: «Σροϊκθςθ οίνων ποιότθτασ
Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Φρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία, Μορζα)», ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν»
35. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
1.5

Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 17/03/2021 και ϊρα 15:00
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν 23/03/2021, θμζρα Φρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ
1.6

Δθμοςιότθτα

Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ΧΧΧΧ ςτθν
Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων
Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).
Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 105704
Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του
Ο. 4412/2016 (ΜΘΞΔΘΥ), όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 4 του Σ.Δ.118/07 (Α 1́ 50), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει, τθρουμζνων και των διατάξεων του ν. 3548/2007 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΜΧΑ
491/62337/27-3-2019 (ΦΕΜ 1549/Β/7-5-2019) Χπουργϊν Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Εξωτερικϊν και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΜΧΑ αρίκμ. 782/181320/6-7-2020
(ΦΕΜ 2936/Β/17-7-2020):
Δθμοςίευςθ πραγματοποιικθκε ςε δφο εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ για τουλάχιςτον 20
θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Σερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφκθκε ςτουσ Σίνακεσ Ανακοινϊςεων του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου
Ακινασ και του Επιμελθτθρίου Αχαΐασ.
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ)
Θ Σροκιρυξθ και θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ ► ΣΤΡΜΘΤΧΠΕΙΥ
Επίςθσ, περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Φροφίμων (www.minagric.gr)
Γ.
Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον ανάδοχο. Υε περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ
τα ζξοδα βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ2
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

2

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ

2.1

Γενικζσ Σλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:

θ με αρ. 2021/S 025-060280 Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+

θ προκιρυξθ (περίλθψθ) με αρικμ.πρωτ. 31532/2211/5-2-2021

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Σαραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ
λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
2.1.3 Σαροχι Διευκρινίςεων
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο3. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν4.

3

4

Πρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
Πρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.1.4 Γλϊςςα
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)5.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο. 6.
Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.7
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν
να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ8
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ
τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται
από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
5

6

7
8

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
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αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν9, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ,
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Χποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Σαράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2

Δικαίωμα Υυμμετοχισ - Μριτιρια Σοιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι10 για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.11
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ12
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 2%, υπολογιηόμενθ
επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, εκτόσ ΦΣΑ, δθλ. ποςό 23.959,68 ευρϊ
Χπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτθν Ενότθτα Α του Σαραρτιματοσ III τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ,
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.

9
10
11
12

Πρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016,.οπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 13
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Νόγοι αποκλειςμοφ14
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. ταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ15:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ
26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ
L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).

13

14
15

Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171).
Πρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
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Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.
Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ16.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και ββϋ
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 17
2.2.3.3 α) Ματ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν
επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ (δθμόςια υγεία)
β) Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το

16

17

Πρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. χετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
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τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται18 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201619,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ20,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
18

19

20

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΣΕΤΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Πρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
χετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Σ.Ε.Τ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 21
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)22.
2.2.3.6. Ρ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Σροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)23 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 24.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Μριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Ματαλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ25
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (εδάφιο ςτο ΕΕΕ/eESPD: «Εγγραφι ςτο
ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο»)
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
21
22

23
24
25

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΠΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται και να αςκοφν επαγγελματικι
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν και ειδικότερα απαιτείται να
διακζτουν ζγκριςθ/βεβαίωςθ/άδεια/πιςτοποιθτικό από το οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, επιμελθτιριο ι
επαγγελματικι ζνωςθ υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι
ζνορκθ βεβαίωςθ κακϊσ και όλεσ τισ νόμιμεσ άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ.26
2.2.5 Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αποδεικνφουν ότι κατά τισ τρείσ (3)
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ:
Είχαν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ίςο τουλάχιςτον με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, ιτοι 1.197.834,00 € πλζον ΦΣΑ. Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει
κοινι προςφορά, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά
ςε κάκε περίπτωςθ το ανωτζρω κριτιριο πρζπει να πλθροφται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά.
(εδάφιο ςτο ΕΕΕ/eESPD: «Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν»)
Εάν ο διαγωνιηόμενοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα μικρότερο
των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να υποβάλει ςτοιχεία για τισ διαχειριςτικζσ
χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να προκφπτει ότι ςυντρζχει θ ανωτζρω επάρκεια.
2.2.6 Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτουν τα παρακάτω κριτιρια:
2.2.6.1. ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ – είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ – απαιτείται:
Οα διακζτουν επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςε ζργα αντίςτοιχου ι ςυναφοφσ μεγζκουσ,
περιεχομζνου και απαιτιςεων με το προσ ανάκεςθ ζργο. Θα πρζπει κατά τθν τελευταία πενταετία,
μετροφμενθ θμερολογιακά πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, να ζχουν
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ27, κατ’ ελάχιςτον 3 ζργα, προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και
ποτϊν)28, προχπολογιςμοφ το κακζνα ίςου ι μεγαλφτερου του 70% του προχπολογιςμοφ του
προκθρυςςόμενου ζργου, χωρίσ ΦΣΑ.
Ματ’ ελάχιςτον ζνα (1) από τα παραπάνω ζργα κα πρζπει να είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε. ι να
ζχει υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ΜΡΑ προϊκθςθσ οίνου και να περιλαμβάνει δράςεισ προϊκθςθσ

26

Πρβλ. Παράρτθμα XI Προςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ζργου λογίηεται θ θμερομθνία λιψθσ Βεβαίωςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ του ζργου.
28
Δράςεισ προϊκθςθσ: ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ τροφίμων και ποτϊν, διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προϊκθςθσ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων, δειγματιςμοί για τθν προϊκθςθ αγροδιατροφικϊν προϊόντων, καταχωριςεισ για τθν προϊκθςθ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων ςε διεκνι περιοδικά, social media και ιςτοςελίδα, κ.α.
27
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αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν), ςε τουλάχιςτον μία από τθσ χϊρεσ – ςτόχο του
προκθρυςςόμενου ζργου (ΙΑΣΩΟΙΑ – ΜΡΤΕΑ).
Υε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε ζνωςθ ι κοινοπραξία, ο υποψιφιοσ πρζπει να αποδεικνφει ότι ςυμμετείχε ςε
ζργα ςυναφι με τα ανωτζρω, μετζχοντασ ςτο ςφνολο των εργαςιϊν – παραδοτζων (ςχετικϊν με το
αντικείμενο του υπό προκιρυξθ ζργου), που απαιτικθκαν για τθν ολοκλιρωςι τουσ.
(εδάφιο ςτο ΕΕΕ/eESPD: «Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: παροχι υπθρεςιϊν είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί»)
Δεδομζνου ότι, τα ανωτζρω ςτοιχεία κεωροφνται καίρια για τθν επιλογι των υποψθφίων, κα πρζπει αυτά
να είναι όςον το δυνατόν πιο αναλυτικά, ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα για το αντικείμενο και τθν κλίμακα
των ζργων κακϊσ και για τθν εν γζνει εμπειρία του οικονομικοφ φορζα.
2.2.6.2. Οα διακζτουν προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ (επαγγελματικά προςόντα) για τθν
ανάλθψθ του εν λόγω ζργου. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Σροςφορά του
ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ του Ζργου, το γνωςτικό αντικείμενο που κα καλφψει ο
Χπεφκυνοσ και θ Ρμάδα Ζργου, κακϊσ και το χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ (Χπεφκυνοσ Ζργου –
Ρμάδα Ζργου) ςτο Ζργο». Θ Ρμάδα Ζργου κα αποτελείται από:
α) Ζναν Χπεφκυνο Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι αντίςτοιχου αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν του
εξωτερικοφ
με
μεταπτυχιακό
ι
διδακτορικό
τίτλο
ςπουδϊν
ςτο
Ξάρκετινγκ/
Επικοινωνία/Δθμοςιογραφία/Δθμόςιεσ Υχζςεισ. Οα διακζτει 10ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 5ετι
ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων
και ποτϊν) και ςυγκεκριμζνα κατά τθν τελευταία 5ετία να ζχει ςυμμετάςχει ωσ Χπεφκυνοσ Ζργου ςτθν
υλοποίθςθ τουλάχιςτον ζξι (6) ζργων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν) εκ
των οποίων τα πζντε (5) να είναι ςυγχρθματοδοτοφμενα. Φουλάχιςτον ζνα (1) από τα παραπάνω ζργα
πρζπει να ζχουν ωσ χϊρα-ςτόχο ζςτω μία από τισ χϊρεσ-ςτόχο του προκθρυςςόμενου ζργου. Θα πρζπει
επίςθσ να διακζτει πιςτοποιθτικό χριςθσ Θ/Χ, άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν κακϊσ και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ
γλϊςςασ
β) Ζναν Αναπλθρωτι Χπεφκυνο Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ, με
Ξεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτισ Μοινωνικζσ Επιςτιμεσ ι ςτθν Επικοινωνία. Οα διακζτει 10ετι γενικι
επαγγελματικι εμπειρία και 5ετι ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων προϊκθςθσ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν) και ςυγκεκριμζνα κατά τθν τελευταία 5ετία να ζχει
ςυμμετάςχει ωσ Αναπλθρωτισ Χπεφκυνοσ Ζργου ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ζξι (6) ζργων προϊκθςθσ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν)
εκ των οποίων τα πζντε (5) να είναι
ςυγχρθματοδοτοφμενα. Φουλάχιςτον ζνα (1) από τα παραπάνω ζργα πρζπει να ζχουν ωσ χϊρα-ςτόχο ζςτω
μία από τισ χϊρεσ-ςτόχο του προκθρυςςόμενου ζργου. Θα πρζπει επίςθσ να διακζτει πιςτοποιθτικό χριςθσ
Θ/Χ, πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ γλϊςςασ.
γ) Ζνα Ξζλοσ Ρμάδασ Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ, με 5ετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (τουλάχιςτον 4) προϊκθςθσ
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αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν). Οα διακζτει πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ, πιςτοποιθτικό χριςθσ Θ/Χ και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ γλϊςςασ
δ) Ζνα Ξζλοσ Ρμάδασ Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ με
μεταπτυχιακόσ Φίτλοσ Υπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι ςτθν Επικοινωνία. Οα διακζτει 3ετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν
προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν), πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, πιςτοποιθτικό
χριςθσ Θ/Χ και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ γλϊςςασ
ε) Ζνα Ξζλοσ Ρμάδασ Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ κοινωνικζσ/οικονομικζσ επιςτιμεσ, με
10ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 4ετι ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (τουλάχιςτον 4) προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και
ποτϊν). Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
ςτ) Ζναν Χπεφκυνο Δθμιουργικοφ με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ ςχολισ γραφιςτικισ ι/και μαρτκετινγκ με 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ
δθμιουργικϊν ςχεδίων (εικόνων, λογοτφπων κλπ.) ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, με κοινι ομάδα ζργου, τα
ανωτζρω κριτιρια πρζπει να πλθροφνται κατά τα ανωτζρω, ςτα πρόςωπα των ςτελεχϊν τθσ Ρμάδασ ζργου
(ιτοι ςτον Χπεφκυνο ‘Ζργου και ςτα Ξζλθ τθσ Ρμάδασ Ζργου), από όποιο μζλοσ τθσ ζνωςθσ και αν
προζρχονται.
(εδάφιο ςτο ΕΕΕ/eESPD: «Σίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων»)
2.2.7 Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με:
(1) Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ΕΝΡΦ 1435 “ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ –
ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΓΙΑ ΣΑΤΡΧΡΧΥ” από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ (άρκρο 12 παρ. 2 I
του Ο. 3688/2008 (Αϋ 163) για υποψιφιουσ που εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Για
υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο
Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ
επίςθσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα
οποία προςκομίηονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
(2) Φο Σρότυπο Σιςτοποίθςθσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ι
μεταγενζςτερο του, από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από τον ΕΥΧΔ ι
ιςότιμο οργανιςμό. Φο πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα, ςφμφωνα με τα αμζςωσ
ανωτζρω αναφερόμενα.
(3) Υε περίπτωςθ Ζνωςθσ κα πρζπει όλεσ οι εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ να
διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ι μεταγενζςτερο για τισ
υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται, με απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ
τουλάχιςτον μία εξ αυτϊν να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά το πρότυπο ΕΝΡΦ 1435 ι
ιςοδφναμο πρότυπο ποιότθτασ (για αλλοδαποφσ).
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2.2.8 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι
κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων
ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και
τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ
ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ (Νόγοι Αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ και ότι
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ
2.2.9 Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα ΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφ000κυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ29 καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Σαραρτιματοσ 130

29

30

Σο ΕΕΕ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Σελικζσ δθλϊςεισ.
τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα31
Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201632.
Υτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)33.
Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.434.
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ)
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν35.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά36:
31

32
33
34

35
36

Πρβ. Άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Πρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. υμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
χετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. θμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). θμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (φμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από
το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. . Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ
κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων37
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ (Σιςτοποιθτικό ΥΕΣΕ) απαιτείται Χπεφκυνθ
Διλωςθ, χωρίσ γνιςιο υπογραφισ, του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία να δθλϊνεται εάν υπάρχουν πράξεισ
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Αν δεν
υπάρχουν τζτοιεσ πράξεισ επιβολισ προςτίμου απλά να γράφεται ςτθν Χ.Δ. ότι δεν υπάρχουν.
Για τθν υποβολι τθσ Χ.Δ. δεν απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1,
ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του
Ο.4412/2016. πωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
37

Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν38, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία
το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ
30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Υε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία
Γενικι Υυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά
τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Σεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 39.και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν (εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν Σροςωρινοφ
Αναδόχου):
Σιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
38
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Πρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Η ΚΤΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν (εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τα
απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ χρθματοοικονομικι τουσ επάρκεια και φερεγγυότθτα
προκειμζνου να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υυγκεκριμζνα, κα πρζπει να υποβλθκοφν:
1.

Ιςολογιςμοί τριϊν (3) τελευταίων ετϊν για όςουσ ζχουν νομικι υποχρζωςθ ςφνταξθσ ιςολογιςμοφ,
άλλωσ οικονομικά ςτοιχεία των τριϊν τελευταίων ετϊν (π.χ. φορολογικζσ δθλϊςεισ), ςυναρτιςει
τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα
2. Διλωςθ κφκλου εργαςιϊν τριϊν τελευταίων ετϊν και κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων
που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του
οργανιςμοφ εκτζλεςθσ.

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
επί ποινι αποκλειςμοφ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ:
α) Ματάλογοσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ι παραδόκθκαν κατά τθν τελευταία πενταετία
ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ όλων των εργαςιϊν.
Ρ Ματάλογοσ Ζργων δφναται ενδεικτικά να ζχει τθν εξισ μορφι:
Α/Α

ΣΕΝΑΦΘΥ

ΥΧΟΦΡΞΘ
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ
ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ

ΔΙΑΤΜΕΙΑ
ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ
ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ

Σ/Χ

ΣΑΤΡΧΥΑ
ΦΑΥΘ

ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ
ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ
ΥΧΟΕΙΥΦΡΤΑΥ

%
ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ

Υτισ περιπτϊςεισ Ενϊςεων το παραπάνω κριτιριο ελζγχεται για τουσ ςυμμετζχοντεσ ς’ αυτζσ ςωρευτικά.
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β) Αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ
του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν ι των
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

Εταιρεία (ςε περίπτωςθ Ρνοματεπϊνυμο Χπαλλιλου Θζςθ
ςτθν Αρμοδιότθτεσ
Ζνωςθσ / Μοινοπραξίασ)
υποψιφιου Αναδόχου
ομάδα ζργου

γ) Σεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει ο οργανιςμόσ εκτζλεςθσ για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ και ζρευνασ τθσ επιχείρθςθσ του.
δ) Βιογραφικά ςθμειϊματα με αναφορά κυρίωσ ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων
των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ που κα αναλάβουν τθν εκτζλεςθ των δράςεων.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 :
Ρι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ςυμμορφϊνεται με
τα απαιτοφμενα πρότυπα:
α) πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ΕΝΡΦ 1435 “ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ – ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΓΙΑ
ΣΑΤΡΧΡΧΥ” από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ (άρκρο 12 παρ. 2 I του Ο. 3688/2008 (Αϋ 163) για
φορείσ που εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια, από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από
τον ΕΥΧΔ ι ιςότιμο οργανιςμό. Φο πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο
τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα, ςφμφωνα με τα αμζςωσ ανωτζρω αναφερόμενα. Για
φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο Σιςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ και
β) πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ι μεταγενζςτερο, από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο
από τον ΕΥΧΔ ι ιςότιμο οργανιςμό. Φο πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα, ςφμφωνα με τα αμζςωσ ανωτζρω
αναφερόμενα. Για φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο
Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε
ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν,
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το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου
εκπροςϊπου.
Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ40 που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9.Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
2.3

Μριτιρια Ανάκεςθσ

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που
αναφζρονται παρακάτω ςε ςτάδια:
1.
1ο ςτάδιο: Μριτιρια αποκλειςμοφ
2.
2ο ςτάδιο: Μριτιρια επιλογισ
3.
3ο ςτάδιο: Μριτιρια ανάκεςθσ
ΥΦΑΔΙΡ 1ο: Εξζταςθ πλθρότθτασ κριτθρίων 2.3.3
ΥΦΑΔΙΡ 2ο: Μριτιρια επιλογισ
Φα τεχνικά κριτιρια, που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και οι αντίςτοιχοι
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ του κάκε ενόσ ζχουν ωσ εξισ:
ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ
ΙΜΑΟΡΦΘΦΑ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ

40

ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ
(100)

Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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1.

Ματαλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Ρι οικονομικοί φορείσ πρζπει να αποδεικνφουν ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που αντιςτοιχοφν ςτθ νομικι τουσ μορφι και
τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.

2.

Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα 40
αποδεικνφεται με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
α) Ιςολογιςμοί τριϊν (3) τελευταίων ετϊν για όςουσ ζχουν νομικι υποχρζωςθ
ςφνταξθσ ιςολογιςμοφ, άλλωσ οικονομικά ςτοιχεία των τριϊν τελευταίων ετϊν
(π.χ. φορολογικζσ δθλϊςεισ), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του
οικονομικοφ φορζα
β) Διλωςθ κφκλου εργαςιϊν τριϊν τελευταίων ετϊν και κφκλου εργαςιϊν ςτον
τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτιςει
τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οργανιςμοφ εκτζλεςθσ.
γ) Βεβαιϊςεισ τραπεηικϊν ιδρυμάτων που αποδεικνφουν τθν πιςτολθπτικι
ικανότθτα του οργανιςμοφ εκτζλεςθσ ςτθν περίπτωςθ που για τθν υλοποίθςθ του
ζργου κα απευκυνκεί ςε τραπεηικά ιδρφματα.
δ) Φυχόν πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων.
Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Αποδεικτικά ςτοιχεία των τεχνικϊν ικανοτιτων του οικονομικοφ φορζα:
60
α) Ματάλογοσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ι παραδόκθκαν κατά τθν
τελευταία πενταετία ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και
ολοκλιρωςθσ όλων των εργαςιϊν.
β) Αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, είτε ανικουν
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ των
υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν ι των υπθρεςιϊν.
γ) Σεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει ο
οργανιςμόσ εκτζλεςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ
και ζρευνασ τθσ επιχείρθςθσ του.
δ) Βιογραφικά ςθμειϊματα με αναφορά κυρίωσ ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ που κα αναλάβουν
τθν εκτζλεςθ των δράςεων.
ΥΧΟΡΝΡ ΡΞΑΔΑΥ ΜΤΙΦΘΤΙΩΟ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
100

3.

Για κάκε επιμζρουσ κριτιριο θ προςφορά βακμολογείται από 0 ζωσ 100, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
0
1040
5080
90

Απαράδεκτθ ι ακατάλλθλθ
Ελλιπισ ι μθ επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ

100

Μαλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ και επιπλζον παρζχει πρόςκετεσ χριςιμεσ δυνατότθτεσ

Ικανοποιθτικι
Σολφ καλι
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Θ ςυνολικι βακμολογία των κριτθρίων τθσ εκτζλεςθσ του ζργου υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
ς1 Χ Μ1 + ς2 Χ Μ2
Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 50 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν / παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Υυνεπϊσ, για τθ
μετάβαςθ ςτο 2ο ΥΦΑΔΙΡ απαιτείται θ ςυγκζντρωςθ τουλάχιςτον 50 βακμϊν από τουσ υποψθφίουσ
Αναδόχουσ.
Υε περίπτωςθ που κανζνασ υποψιφιοσ δεν επιτυγχάνει τθ βάςθ, ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται.
ΥΦΑΔΙΡ 3ο: Μριτιρια ανάκεςθσ
Α. ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΣΤΡΥΦΕΤΡΞΕΟΡΧ ΕΤΓΡΧ

ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ (Α)

ΑΟΦΙΝΘΨΘ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ

30

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΕΤΓΡΧ
40
-Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ και επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου
-Ξεκοδολογικι προςζγγιςθ-μελζτθ
 Ματανόθςθ ιδιαίτερων απαιτιςεων ζργου
 Υαφινεια και εργαλεία υλοποίθςθσ του ζργου ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
ποιότθτα και θ πλθρότθτα του
ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘ ΦΩΟ ΔΤΑΥΕΩΟ/ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑ

30

Β. ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ
ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ ΔΤΑΥΕΩΟ
ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΘ (%) ΑΞΡΙΒΘ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΧ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ
ΥΧΟΡΝΙΜΡ ΣΡΥΡ
Αξιολόγθςθ ποιότθτασ προςφερόμενου ζργου
Για κάκε επιμζρουσ κριτιριο θ προςφορά βακμολογείται από 0 ζωσ 100, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
0
1040
5080
90
100

Απαράδεκτθ ι ακατάλλθλθ
Ελλιπισ ι μθ επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ
Ικανοποιθτικι
Σολφ καλι
Μαλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ και επιπλζον παρζχει πρόςκετεσ χριςιμεσ δυνατότθτεσ

Θ ςυνολικι βακμολογία των κριτθρίων τθσ εκτζλεςθσ του ζργου υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
Α = ς1 Χ Μ1 + ς2 Χ Μ2 + … +ςν Χ Μν
Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ
Θ βακμολόγθςθ των Ρικονομικϊν Σροςφορϊν των Σροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε Σροςφζροντα κα
υπολογιςκεί ο Φελικόσ Βακμόσ τθσ Ρικονομικισ Σροςφοράσ του (Β), ωσ εξισ:
Β= Pmax/Pi
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όπου Pmaх είναι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Σρογράμματοσ όπωσ ζχει εγκρικεί, και Pi είναι θ
ςυνολικι προςφορά του διαγωνιηομζνου υπ’ αρικ. (i)
Φελικι αξιολόγθςθ
Μριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων α) τεχνικισ ικανότθτασ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, β) ποιότθτασ προςφερόμενου ζργου, και γ) οικονομικισ προςφοράσ.
O Φελικόσ Βακμόσ Υυνολικισ Σροςφοράσ (Φ.Β.Υ.Σ.) και θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει εφαρμόηοντασ τον
ακόλουκο μακθματικό τφπο:
O τελικόσ Βακμόσ Υυνολικισ Σροςφοράσ (Φ.Β.Υ.Σ.) και θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει εφαρμόηοντασ τον
ακόλουκο μακθματικό τφπο:
,ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΣΤΡΥΦΕΤΡΞΕΟΡΧ ΕΤΓΡΧ (Α) x 70% + ,ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ (Β) x 30%}
που:
(Α): θ ςυνολικι βακμολογία των κριτθρίων τθσ Ρμάδασ Σοιότθτασ Σροςφερόμενου Ζργου του
διαγωνιηόμενου (i),
(Β): το κλάςμα Pmaх /Pi, όπου Pmaх είναι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Σρογράμματοσ όπωσ ζχει
εγκρικεί, και Pi είναι θ ςυνολικι προςφορά του διαγωνιηομζνου (i).
Ξε βάςθ τον Φελικό Βακμό Υυνολικισ Σροςφοράσ τουσ, οι Σροςφζροντεσ κα καταταχκοφν κατά φκίνουςα
ςειρά του βακμοφ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ κατάταξθ των προςφορϊν που κα παρουςιαςτεί ςτο ςφςτθμα, μετά τθν αξιολόγθςθ και
των οικονομικϊν προςφορϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ τελικι κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν
αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ςχετικό Σρακτικό λαμβάνοντασ υπόψθ τον Φελικό Βακμό Υυνολικισ
Σροςφοράσ (Φ.Β.Υ.Σ.) όπωσ προςδιορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Υτα ςτάδια υπολογιςμοφ για τθν εξαγωγι τθσ τελικισ βακμολογίασ (οικονομικι αξιολόγθςθ, ςυνολικι
αξιολόγθςθ) το πθλίκο ι το γινόμενο κα ςτρογγυλοποιείται ςτα 4 δεκαδικά ψθφία και εφόςον το πζμπτο
δεκαδικό είναι 1,2,3,4 κα ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, ενϊ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και µόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. Σροςφορζσ που
είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι µθ ςφμφωνεσ µε τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο Σροςφζρων με το μεγαλφτερο Φελικό Βακμό Υυνολικισ Σροςφοράσ
(Φ.Β.Υ.Σ.). Υε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προκρίνεται θ προςφορά με το μεγαλφτερο βακμό Φεχνικισ
Σροςφοράσ.

2.4

Ματάρτιςθ - Σεριεχόμενο Σροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ41.
2.4.2 Χρόνοσ και Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου
5 τθσ ίδιασ Χ.Α.
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ.
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα αρχι
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ42.
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα43, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
41
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Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
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2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ
Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι
οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Φα ζγγραφα του κυρίωσ φακζλου αλλά και όλων των επιμζρουσ Χποφακζλων των Σροςφορϊν τα οποία
υποβάλλονται ςε φυςικι/ζντυπθ μορφι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πρζπει να είναι ςε κλειςτοφσ φακζλου και
απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του διαγωνιηομζνου (Ρδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ΦΜ,
τθλζφωνα, fax, Ε-mail), κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ:
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ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ
«ΠΡΟΩΘΗΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ (ΙΑΠΩΝΙΑ,
ΚΟΡΕΑ)»
ςτο πλαίςιο του μζτρου «Προώθηςη οίνων ςε αγορζσ τρίτων χωρών».
Διαγωνιςμόσ ΧΧ/202Χ
με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 17-03-2021, ώρα 15:00
Προσ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιςτθμίου 254 (Βϋ κτιριο INTRACOM)
26443, Πάτρα
Επωνυμία Διαγωνιηομζνου :
τοιχεία Εκπροςϊπου:
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και αρικμοφ τθλεομοιοτυπίασ κακϊσ και
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου):

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειασ Διαγωνιςμών

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και
διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου όλων των μελϊν τθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

2.4.3 Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ- Φεχνικι Σροςφορά»
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν44:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016. Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ ςτλ
ςυςτθμικό αρικμό του διαγωνιςμοφ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.(Σαράρτθμα ΙΙ).
Υχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Υ. μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703
44
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_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463640362
9%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και ςτισ παραγράφουσ 2.1.5
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ
μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ
εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.), οι
οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.
γ) Ματά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα άρκρα 2.24, 2.2.5,2.2.6 και 2.2.7.
Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το Σαράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.
Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν45.
Ρ φάκελοσ «ΦΕΧΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ» που κα υποβάλλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει επί ποινι
αποκλειςμοφ τισ επιμζρουσ ενότθτεσ (περιεχόμενα προςφοράσ) όπωσ αναφζρονται κατωτζρω:
Α. ΑΟΦΙΝΘΨΘ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ
Β. ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ
-Ανάπτυξθ ςτρατθγικι και επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου
-Ξεκοδολογικι προςζγγιςθ-μελζτθ
-Ματανόθςθ ιδιαίτερων απαιτιςεων του ζργου
-Υαφινεια και εργαλεία υλοποίθςθσ του ζργου ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ πλθρότθτά του
Γ. ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘ ΦΩΟ ΔΤΑΥΕΩΟ/ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑ
Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ.
Θ τεχνικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα
του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Σροςφορά που δεν κα τθρεί τθν παραπάνω κφρια δομι περιεχομζνων κα κρίνεται εκτόσ προδιαγραφϊν και
δεν κα αξιολογείται.
Φα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ
45
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τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται
αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι
υπογραφι.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να
προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά
ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: πιςτοποιθτικά που
ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.
Φα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα
από τον καταςκευαςτικό οίκο. Υε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά
ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου.
Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Σεριεχόμενα Φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά» / Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα VI τθσ διακιρυξθσ.
Α. Φιμζσ
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων
κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
ςτο Σαράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ, θ οποία ταυτίηεται με τον Σίνακα που παρατίκεται ςτο Σαράρτθμα
VI. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.
Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να είναι ανϊτερθ του
προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου Ζργου. Ωσ Ρικονομικι Σροςφορά νοείται το τελικό ςφνολο του
Σίνακα Ρικονομικισ Σροςφοράσ που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα VI.
Θ αμοιβι για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ εκφράηεται ςε ΕΧΤΩ και δεν ςυμπεριλαμβάνει Φ.Σ.Α.
Σροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ΕΧΤΩ, ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα, ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Επιςθμαίνεται ότι, εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.
Φζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ, τότε θ προςφορά κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ τιμι χωρίσ ΦΣΑ κα λαμβάνεται υπόψθ, για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Υε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ προκφπτουςασ εξ’ αυτισ ςυνολικισ
τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ.
Υε περίπτωςθ που θ προςφερόμενθ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ, εφαρμόηεται το άρ. 88 του ν. 4412/2016.
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των προβλεπόμενων επιβαρφνςεων και δαπανϊν του
Αναδόχου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του ζργου, περιλαμβανομζνου του κόςτουσ ςφνδεςθσ των θλεκτρικϊν
παροχϊν των περιπτζρων και καμία επιπρόςκετθ δαπάνθ ι χρζωςθ δεν κα γίνει δεκτι, άλλωσ αυτι
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, των υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ
κ.λ.π.), και του ςυνόλου των δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί.
Θ ωσ άνω Αμοιβι αποτελεί τθν πλθρωμι που δικαιοφται ο Ανάδοχοσ για τθν προςικουςα, πλιρθ και
ζγκαιρθ εκτζλεςθ του Ζργου, κακϊσ και για τθν πιςτι και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και
παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και
όρουσ τθσ Υφμβαςθσ.
Εκτόσ από τθν ωσ άνω Αμοιβι, θ μοναδικι άλλθ χρζωςθ και επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για όλεσ
τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν και εν γζνει τισ υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου ςε
εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ, κα είναι ο Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Σ.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου
που κα εκδοκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. Υε περίπτωςθ αλλαγισ του ςυντελεςτι ΦΣΑ, ο
προαναφερόμενοσ ΦΣΑ λογίηεται ωσ ο αναλογοφν ΦΣΑ.
Υτθν Αμοιβι, με εξαίρεςθ τον οικείο Φόρο Σροςτικζμενθσ Αξίασ, περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα και οι
δαπάνεσ που άμεςα ι ζμμεςα πθγάηουν από ι ςχετίηονται με το Ζργο και που απαιτοφνται για τθν
προςικουςα εκτζλεςθ του Ζργου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ ενδεικτικά και όχι
αποκλειςτικά:
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Ρι κάκε είδουσ φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, τα γενικά ζξοδα, τα τζλθ χαρτοςιμου, κακϊσ
και κάκε νόμιμθ ι άλλθ ειςφορά, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ.
Μάκε είδουσ δαπάνθ, δαπάνεσ μεταφράςεων, οχθμάτων, πάγια ζξοδα, κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ
προσ τρίτουσ (προςτθκζντεσ, εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ κλπ.) ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ του Ζργου.
Θμερομίςκια, μιςκοί, δϊρα, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, προμικειεσ, πρόςτιμα, ποινζσ, οφειλζσ,
υπερωρίεσ, δαπάνεσ αναπλιρωςθσ προςωπικοφ, άδειεσ, και γενικά οποιεςδιποτε άλλεσ χρεϊςεισ.
Φο εργολαβικό όφελοσ του Αναδόχου.

Υτθν αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνεται:
1.

κράτθςθ 0,02% υπζρ Δθμοςίου δυνάμει τθσ παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν.
2.
κράτθςθ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΥΧ δυνάμει τθσ παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων.
3.
κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΣΣ δυνάμει τθσ παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν.
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΡΓΑ.
Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια τθσ προςφοράσ. Υε περίπτωςθ που
ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Σροςφοράσ, οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ
γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν
ι να τουσ τροποποιιςουν.
Ρι διαγωνιηόμενοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν Σροςφορά τουσ ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι
τθσ. Υε περίπτωςθ που θ Σροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και
ειδικότερα:
-

ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ
κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Υυμμετοχισ (χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια).

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν επιβαρφνεται οφτε αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ απζναντι ςε τρίτουσ για
οποιοδιποτε ζργο ι υπθρεςία που κα υλοποιθκεί από το ςφνολο των ςυνεργατϊν του Αναδόχου του
ζργου.
Θ πλθρωμι του Φιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται ωσ εξισ:
α) Είτε μζςω τραπεηικισ κατάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που κα
υποδειχκεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, είτε με τθν ζκδοςθ ιςόποςθσ δίγραμμθσ
τραπεηικισ επιταγισ ςε διαταγι του αναδόχου κατόπιν προθγοφμενθσ ζκδοςθσ ςτο όνομά τθσ των
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νόμιμων παραςτατικϊν και παράδοςισ τουσ εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου διοίκθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από τθν
αρμόδια Επιτροπι Σαραλαβισ
β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ είναι
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν
ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τθσ
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι
αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του
εκπρόκεςμου.

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν46
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Νόγοι απόρριψθσ προςφορϊν47
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,48

46
47
48

Πρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16

ελίδα 37

21PROC008193468 2021-02-24
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016 και ςτθν
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,,
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

ελίδα 38

21PROC008193468 2021-02-24
3.

ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
- Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά»
τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, ιτοι ςτισ
23/03/2021, θμζρα Φρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ
- Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.
- Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου»,
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.
Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ του οργάνου49.
β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό.
γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν
προςφορϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα ανωτζρω ςτάδια α και β οι φάκελοι τθσ
οικονομικισ προςφοράσ τουσ δεν λαμβάνονται υπόψθ.
δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
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Πρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
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αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ, ςχετικά με τον
οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ παροχισ των υπθρεςιϊν ι τισ τεχνικζσ λφςεισ που ζχουν επιλεγεί ι
τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν παροχι των προτεινόμενων
υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ , κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88
και 89 ν. 4412/2016.
Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ50.
Φα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ», «Φεχνικι Σροςφορά» και
«Ρικονομικι Σροςφορά») επικυρϊνονται με αποφάςεισ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ τθσ Σ.Δ.Ε. οι οποίεσ
κοινοποιοφνται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΥΘΔΘΥ.
Ματά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
3.2 Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου51 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου
Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ52 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για
τθν πλιρωςθ του κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 αυτισ.
Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Φο παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι
ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
50
51
52

Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5
εδάφιο αϋ του Ο.4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ
,ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ιτοι τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 105 του Ο. 4412/2016
Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ο.4412/2016.
3.3

Ματακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Φα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, να ζχει
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του Ο.4412/2016

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του
Ο. 4129/2013, εφόςον απαιτείται.
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α,
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια
του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ53 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4 Σροδικαςτικζσ Σροςφυγζσ - Σροςωρινι Δικαςτικι Σροςταςία
Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ54 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ.
Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ55.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά56 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι
Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document

53
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Πρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΤΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν57
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..
Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ματά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. Φα ανωτζρω δεν
εφαρμόηονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν δεν απαιτείται προθγοφμενθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ,
β) αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι και
γ) εφόςον πρόκειται για εκτελεςτικι ςφμβαςθ ςυμφωνίασ - πλαίςιο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 39, ι για ςφμβαςθ που ςυνάπτεται ςτο πλαίςιο Δυναμικοφ Υυςτιματοσ Αγορϊν, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτα άρκρα 33 και 270 του Ο.4412/216
Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ:
 κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
 διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Χπομνιματα επί
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ58.
H Α.Ε.Σ.Σ. επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΣΣ59.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
57

58
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φμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΤΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά60.
3.5 Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

60

Πρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.
4.1

ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτθν ενότθτα
Β του Σαραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 61
Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ από τον
ςυμβατικό χρόνο ολοκλιρωςθσ του ζργου.
4.2

Υυμβατικό Σλαίςιο - Εφαρμοςτζα Οομοκεςία

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.
4.3 ροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του
Σροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Εκπροςϊπθςθ Αναδόχου
Ρ Ανάδοχοσ ορίηει Εκπρόςωπο να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’
εντολιν και για λογαριαςμό του Αναδόχου για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Υφμβαςθ. Επί πλζον
πρζπει να οριςκεί και αναπλθρωτισ του Εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι του Εκπροςϊπου ι/

61

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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και του Αναπλθρωτι του γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ιςχφει μόνο μετά από τθν
ζγγραφθ αποδοχι τθσ.
Ρ Εκπρόςωποσ και ο Αναπλθρωτισ Εκπρόςωποσ του Αναδόχου είναι, μεταξφ άλλων, εξουςιοδοτθμζνοι να
τον εκπροςωποφν ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του
οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Υφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν ςε
ςυναντιςεισ με τα αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ρ ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ΑΕ τθν άρτια εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεϊν του, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ξε το ζργο του οφείλει να εξαςφαλίηει τθν
ποιότθτα υλοποίθςθσ του για λογαριαςμό τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ όςο και τθν νομιμότθτα τθσ,
άλλωσ, ενδζχεται να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθν αδζςμευτθ κρίςθ τθσ, θ εγγφθςθ τθσ
καλισ εκτζλεςθσ ωσ ποινικι ριτρα υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε βάροσ του αναδόχου, ενϊ ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον ςε πλιρθ αποηθμίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για οποιοδιποτε είδοσ
ηθμίασ ικελε υποςτεί, κατά τα προβλεπόμενα ανωτζρω.
Από τισ ςυμβάςεισ και τισ οποιεςδιποτε ςχζςεισ του αναδόχου με τουσ τρίτουσ που αφοροφν άμεςα ι
ζμμεςα τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ουδεμία υποχρζωςθ ι δζςμευςθ ι ευκφνθ κα ζχει θ
Ανακζτουςα Αρχι ζναντι των τρίτων αυτϊν, του αναδόχου βαρυνομζνου αποκλειςτικά με κάκε φφςεωσ
αμοιβζσ, αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ και γενικά με κάκε φφςεωσ δαπάνθ δικι του ι τρίτων που κα αφορά με
οποιοδιποτε τρόπο, άμεςα ι ζμμεςα, τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ και τισ οποίεσ δαπάνεσ,
απαιτιςεισ τρίτων κ.λ.π. υποχρεοφται να καταβάλει ο ανάδοχοσ. Υε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του όρου αυτοφ,
ο ανάδοχοσ υπζχει ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει πλιρωσ οποιαδιποτε
ηθμία τθσ, αν ο τρίτοσ ικελε τυχόν ςτραφεί κατά αυτισ και επιτφχει δικαςτικϊσ τθν ικανοποίθςθ των
απαιτιςεϊν του από αυτιν. Σαράλλθλα δε ο ανάδοχοσ, προςεπικαλοφμενοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
υποχρεοφται να αςκιςει κφρια, άλλωσ πρόςκετθ παρζμβαςθ υπζρ αυτισ ςε οποιαδιποτε ςχετικι δίκθ και
να τθσ καταβάλει όλεσ τισ ςχετικζσ δικαςτικζσ δαπάνεσ.
Φισ αυτζσ υποχρεϊςεισ υπζχει ο ανάδοχοσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και για οποιαδιποτε ηθμία, ςε
πρόςωπα ι πράγματα, ικελε προκλθκεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτοφ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ ςυμβάςεωσ ι με αφορμι αυτι, ευκυνόμενοσ αυτόσ αποκλειςτικά ςε αποκατάςταςθ κάκε
κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ περιλαμβανομζνθσ και τθσ θκικισ βλάβθσ ςε βάροσ οιουδιποτε τρίτου.
Σαράβαςθ οιαςδιποτε των ανωτζρω υποχρεϊςεων του αναδόχου κα επιφζρει ςε βάροσ του τθν
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ και τθν αποκατάςταςθ από τον ανάδοχο κάκε ηθμίασ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν γνωρίηει οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια του αναδόχου πζραν αυτϊν που κακορίηονται
με τθν παροφςα ςφμβαςθ.
Ρ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβάλλεται με τουσ υπεργολάβουσ που ζχει περιλάβει δεςμευτικά
ςτισ αρχικζσ προτάςεισ του. Εάν για οποιοδιποτε λόγο απαιτθκεί θ αντικατάςταςθ κάποιου από τουσ
αρχικά προβλεπόμενουσ υπεργολάβουσ, αυτι κα πραγματοποιείται μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν ζκδοςθ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ.
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Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου
1. Μακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τισ
υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν το Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
2. Ρ ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμιάσ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςθ τθσ.
3. Για τθν ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν τισ
ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα:
o Ρ Ανάδοχοσ κα εκτελζςει εμπροκζςμωσ και προςθκόντωσ το ζργο που αναλαμβάνει με τθν
παροφςα ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, τθσ προςφοράσ του και τθσ Διακιρυξθσ.
o Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν εμπρόκεςμθ και άρτια υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ, κατά τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
o Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει να παρζχει ςτοιχεία τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν
εκπλιρωςθ του ζργου τθσ παροφςθσ.
o Ρ Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ τθσ τυχόν αναφερόμενθσ ςτθν προςφορά του, ομάδασ
ζργου, που κα διακζτει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να
ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Υφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι τα
μζλθ τθσ 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. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 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 εντόσ τθσ
προκεςμίασ που κα του τάξει προσ τοφτο θ Ανακζτουςα Αρχι.
o Ρ 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.
1. Γενικζσ παρατθριςεισ
Ρ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κάκε ανωμαλία ςτθν διεκπεραίωςθ
του ζργου ι δυςφιμιςθ αυτισ εκ των ανωτζρω ενεργειϊν του, υποκείμενοσ για αυτζσ ςτισ κυρϊςεισ του
άρκρου 6 τθσ παροφςθσ.
Νοιποί όροι - Αρμόδια Δικαςτιρια – Υειρά Ιςχφοσ
Ρι διαφορζσ που τυχόν προκφψουν από τον διαγωνιςμό κα επιλφονται από τα κακ’ φλθν αρμόδια
δικαςτιρια των Ακθνϊν.
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Ξετά τθν ανάκεςθ του ζργου και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ ςειρά ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και
των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου ορίηεται ωσ εξισ:
i.
Υφμβαςθ
ii.
Διακιρυξθ
iii.
Φεχνικι Σροςφορά Αναδόχου
iv.
Ρικονομικι Σροςφορά Αναδόχου
Γίνεται μνεία ότι θ παροφςα διακιρυξθ ςυνοδεφεται από Υχζδιο Υφμβαςθσ, τουσ όρουσ τθσ οποίασ ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα με μόνθ τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ςτο διαγωνιςμό,
κακϊσ και από Σαραρτιματα Ι ζωσ VIΙ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
4.4

Χπεργολαβία
4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Υε περίπτωςθ που ο Διαγωνιηόμενοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν
υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να δθλϊςει τα απαιτοφμενα,
από το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Υφμβαςθσ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ, ςτοιχεία για τον/τουσ υπεργολάβουσ του (ςφμφωνα με το άρκρο
2.4.3.1 τθσ παροφςασ) και το μζροσ του ζργου που κα του/τουσ ανατεκεί (ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα).
Σεριγραφι
τμιματοσ
Ζργου
που Επωνυμία
προτίκεται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να Χπεργολάβου
ανακζςει ςε Χπεργολάβο

Θμερομθνία
Διλωςθσ
Υυνεργαςίασ

Επιπλζον, κα πρζπει να υποβάλει ςυμπλθρωμζνο ςτο ίδιο ςθμείο του ΕΕΕΥ τον κάτωκι πίνακα των ςτελεχϊν
των Χπεργολάβων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ρμάδα Ζργου, ςφμφωνα με το
ακόλουκο υπόδειγμα:

Α/Α

Επωνυμία Εταιρείασ Ρνοματεπϊνυμο
Χπεργολάβου
Ξζλουσ Ρμάδασ
Ζργου

Τόλοσ ςτθν Ρμάδα
Ζργου – Θζςθ ςτο Ανκρωπομινεσ
ςχιμα υλοποίθςθσ

Σοςοςτό
ςυμμετοχισ*
(%)
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ΞΕΤΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ

*ωσ Σοςοςτό Υυμμετοχισ του Ξζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των ςυνολικϊν
προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα
τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α)
ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν
ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το ςυμφωνθτικό/ςφμβαςθ που ζχει υπογράψει με τον/τουσ υπεργολάβουσ
που ςυμμετζχει/ουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν
ανακζτουςα αρχι, κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ
τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ
του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.5

Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με
απόφαςθ τθσ Α.Α.62
Φα ανωτζρω δφναται να εφαρμοςτοφν:
α) ςτθν περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που αφορά ςτα επιφανειακά και υπόγεια
φδατα, βάςει τθσ οποίασ κα απαιτθκεί μεταβολι του Φεφχουσ Φεχνικϊν Δεδομζνων τθσ παροφςασ.
β) ςε περίπτωςθ μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.

62

Πρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ63

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ.
δ) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ
Υφμβαςθ.
ε) ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Υφμβαςθσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
ςτ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Υφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
η) ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, 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.
4.6.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει μονομερζσ δικαίωμα καταγγελίασ και λφςθσ τθσ Υφμβαςθσ
οποιαδιποτε ςτιγμι προγενζςτερθ τθσ οριηόμενθσ παραπάνω θμερομθνίασ λιξθσ τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν χρονικϊν επεκτάςεων, ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ ι μθ
υπαίτιασ παράβαςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου. Υτθν
παραπάνω περίπτωςθ μοναδικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο είναι θ
εξόφλθςθ των υπθρεςιϊν και των παραδοτζων που κα ζχουν παραλθφκεί ι κα παραλθφκοφν
και κα αντιςτοιχοφν ςε εντολζσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν τθσ, μζχρι και τθν θμερομθνία διακοπισ
τθσ Υφμβαςθσ. Θ μονομερισ καταγγελία και λφςθ τθσ Υφμβαςθσ πραγματοποιείται με απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ οποία κα αποςτζλλεται ςτον Ανάδοχο το
αργότερο δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ προ τθσ ςκοποφμενθσ θμερομθνίασ λφςθσ. Υτθν
παραπάνω περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ διατθρεί ςτο ακζραιο τισ υποχρεϊςεισ ολοκλιρωςθσ και
παράδοςθσ όλων των παραδοτζων και υπθρεςιϊν που οφείλει μζχρι τθν θμερομθνία τθσ
καταγγελίασ τθσ Υφμβαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ για
οποιοδιποτε λόγο.
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4.6.2. Υε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Υφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι
οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Υφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ
εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
4.6.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ
ηθμίεσ και τα ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία
προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. Αυτι θ αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των
Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται παραπάνω.
4.6.4. Υε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ Ανακζτουςα
Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων,
καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
Φρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται, κατά ανϊτατο όριο, ςτο ποςό τθσ υποβλθκείςασ οικονομικισ
του προςφοράσ, θ οποία προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. Φο ακριβζσ
Υυμβατικό Φίμθμα, προκφπτει αναλυτικά από τθν αναλυτικι οικονομικι προςφορά που υποβάλει ο
ανάδοχοσ (Σαράρτθμα VI) . Ρι πλθρωμζσ του Αναδόχου γίνονται ςε ευρϊ.
Θ πλθρωμι του Φιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται ωσ εξισ:
Είτε μζςω τραπεηικισ κατάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που κα υποδειχκεί
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, είτε με τθν ζκδοςθ ιςόποςθσ δίγραμμθσ τραπεηικισ
επιταγισ ςε διαταγι του αναδόχου κατόπιν προθγοφμενθσ ζκδοςθσ ςτο όνομά τθσ των νόμιμων
παραςτατικϊν και παράδοςισ τουσ εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου
διοίκθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ από τθν αρμόδια
Επιτροπι Σαραλαβισ.
Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετά και θ
παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι
του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται
μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα παραςτατικά εκδίδονται από κάκε ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ
χωριςτά, ανάλογα με το μζροσ του ζργου που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν
προςφορά τθσ ςχετικισ ζνωςθσ και με αναφορά ςτθν περιγραφι αυτι.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά.
Δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι χοριγθςθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 70% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ με Φ.Σ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ
του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ και τθν καταβολι του
υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
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5.1.2. Φον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και
Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΡΓΑ.
Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ.
Εκτόσ από τθν προβλεπόμενθ Αμοιβι του Αναδόχου, θ μοναδικι άλλθ χρζωςθ και επιβάρυνςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν και εν γζνει τισ υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου ςε εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ, κα είναι ο Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ
(Φ.Σ.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που κα εκδοκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. Υε
περίπτωςθ αλλαγισ του ςυντελεςτι Φ.Σ.Α., ο προαναφερόμενοσ Φ.Σ.Α. λογίηεται ωσ ο αναλογοφν Φ.Σ.Α.

5.2

Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ64 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Υτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
64
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Επιπλζον μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Ρι όποιεσ ριτρεσ κα επιβάλλονται μετά από τθν υποβολι αντιρριςεων του αναδόχου ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι δια των αρμοδίων οργάνων τθσ, δφναται να χρθςιμοποιιςει δικά τθσ ςτοιχεία για
τθν επιβεβαίωςθ ι τθν απόρριψθ των ςτοιχείων - ιςχυριςμϊν του Αναδόχου και να βαςιςτεί ςτα ςτοιχεία
αυτά για τον υπολογιςμό τθσ τιρθςθσ ι μθ των προβλεπόμενων απαιτιςεων ςφμφωνα με τουσ όρουσ
Διακιρυξθσ και να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ από τθν παροφςα ριτρεσ. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τυχόν πρόςκετα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν.
Ξετά τθν παρζλευςθ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ αναφορικά με τθ μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου για τισ
ανωτζρω περιπτϊςεισ και εφόςον ο Ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί οριςτικά, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να
κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τθ Υφμβαςθ, να ηθτιςει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ κακϊσ και αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ.
Ρι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ Υφμβαςθ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ.
Υε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Μοινοπραξίασ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ τθσ, τα οποία
ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο. Ρι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται
αναλογικά.
Υε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ κατ’ εξακολοφκθςθ εκτελεί πλθμμελϊσ το ζργο ι τμιμα αυτοφ (ςε κάποια
Σ.Ε) ι διακοπεί εξ ολοκλιρου θ εκτζλεςι του, γεγονόσ το οποίο κα βεβαιϊνεται από τθν Επιτροπι
Σαρακολοφκθςθσ και Σιςτοποίθςθσ τθσ Σ.Ε, τότε θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να τον κθρφξει ζκπτωτο και
να καταπζςει θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
Υε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ για άλλουσ λόγουσ (δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, αδυναμία πρόςβαςθσ κλπ.)
χωρίσ αποκλειςτικι ευκφνθ του Αναδόχου, κα δίδεται παράταςθ ςτισ αντίςτοιχεσ προκεςμίεσ.
Ειδικότερα για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, αρμόδια ορίηεται θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ
Ρικονομίασ ωσ Διευκφνουςα του ζργου Χπθρεςία τθσ Σεριφζρειασ
Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων65

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατϋ εφαρμογι των
άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ο.4412/2016, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι
τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
Ο.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι.
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Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
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6.

ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ

6.1 Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ κα διενεργείται από τθν οικεία τριμελι «Επιτροπή
Παρακολοφθηςησ και Πιςτοποίηςησ», θ οποία και κα ειςθγείται ςτθν τριμελι «Επιτροπή υντονιςμοφ
και Παραλαβήσ» του ζργου τθσ Περιφζρειασ. Οι ωσ άνω επιτροπζσ αποφαίνονται για όλα τα ηθτιματα
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου και ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων ςτθν περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των
ωσ άνω όρων.
Με τθν λιξθ εκάςτου ζτουσ και ςυνολικά του προγράμματοσ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ, ο
ανάδοχοσ υποβάλλει τθν ετιςια και τθν τελικι ζκκεςθ πεπραγμζνων. Η ετιςια και τελικι ζκκεςθ
πεπραγμζνων περιλαμβάνει τα πεπραγμζνα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, ανά ζτοσ και ςυνολικά. Η
ετιςια και τελικι ζκκεςθ πεπραγμζνων αποτελοφν επίςθσ «Παραδοτζα» του ζργου και θ κακυςτερθμζνθ
ι μθ υποβολι τουσ αποτελοφν λόγουσ επιβολισ κυρϊςεων ςτον ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παροφςασ.
ε περίπτωςθ που παρατθρθκεί κακυςτζρθςθ ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ των παραδοτζων τότε θ αρμόδια
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Πιςτοποίθςθσ δφναται να ηθτεί εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ι διευκρινίςεισ από τον ανάδοχο και απαιτοφν τθν επανυποβολι τουσ εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν. Εάν
και θ θμερομθνία αυτι παρζλκει άπρακτθ τότε τα παραδοτζα απορρίπτονται οριςτικά και δεν
διενεργείται καμία πλθρωμι ςτον ανάδοχο, ενϊ παράλλθλα κινείται θ διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων.
Η «Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Πιςτοποίθςθσ», κα εκδίδει τριμηνιαία «Πρακτικά Καλισ Εκτζλεςθσ»,
ςτα οποία κα επιςυνάπτονται τα παραδοτζα, εντόσ 15 εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
παραλαβισ από τον ανάδοχο. Σα δικαιολογθτικά αυτά κα παραλαμβάνονται από τθν τριμελι «Επιτροπι
υντονιςμοφ και Παραλαβισ» τθσ Περιφζρειασ, θ οποία ςυντάςςει ςχετικό «Πρωτόκολλο Παραλαβισ» και
πιςτοποιεί ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ66

Θ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ι από τθν
θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτό και λιγει με τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςτον χρόνο που
ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό, ιτοι τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ του ζργου ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου
μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016και το άρκρο 5.2.2
τθσ παροφςασ.
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6.3 Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ παραλαβι των παραδοτζων γίνεται από τισ επιτροπζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 6.2 τθσ παροφςασ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Φο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου
218 του ν. 4412/2016. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν
τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων
6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ67

Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων,
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται
μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.5 Ματαγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Χποκατάςταςθ αναδόχου
6.5.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα
για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα
αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.

67

Άρκρο 220 του ν. 4412/2016
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6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα
με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.
6.5.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται
να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των
υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ
προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΘΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ

ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ ΥΑΜΕΝΝΑΤΡΣΡΧΝΡΥ
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΑ
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι – Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ
1. ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για το Σρόγραμμα προϊκθςθσ οίνων ποιότθτασ
Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-2023 (ιτοι για τρία ζτθ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΣΑ: 1.197.834,00 €, ΦΣΑ : 287.480,16 €)
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν
Υυγκεκριμζνα απαιτείται θ υλοποίθςθ δράςεων προϊκθςθσ και ανάδειξθσ των οίνων ποιότθτασ τθσ
Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Φρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία, Μορζα).
Ρ γενικόσ ςτόχοσ του προτεινόμενου προγράμματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των ομάδων - ςτόχων ςε Ιαπωνία
και Μορζα για τθν εξαιρετικι ποιότθτα των οίνων ΣΡΣ/ΣΓΕ που παράγονται από τα οινοποιεία τθσ Δυτικισ
Ελλάδασ, και ςυγκεκριμζνα:
 ΣΓΕ Αχαΐα,
 ΣΓΕ Θλεία,
 ΣΓΕ Νετρίνοι
 ΣΓΕ Σλαγιζσ Αιγιάλειασ
 ΣΡΣ Ξοςχάτο Σατρϊν
 ΣΡΣ Ξαυροδάφνθ Σατρϊν
 ΣΡΣ Ξοςχάτο Τίου
 ΣΡΣ Σάτρα
Ζωσ ςιμερα, οι εξαγωγζσ των προωκοφμενων οίνων ςτισ αγορζσ-ςτόχουσ είναι ςχεδόν αμελθτζεσ,
επομζνωσ ο κφριοσ άξονασ του προγράμματοσ ςτοχεφει ςτο άνοιγμα των αγορϊν και ςτθν ζναρξθ/αφξθςθ
των εξαγωγϊν και τθν ανάπτυξθ αναγνωριςιμότθτασ γφρω από τισ προωκοφμενεσ περιοχζσ ςτισ επιλεγμζνεσ
αγορζσ.
Επομζνωσ, οι γενικοί ςτόχοι τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ του προγράμματοσ είναι:
 Θ εξοικείωςθ των ομάδων-ςτόχων ςε Ιαπωνία και Μορζα με τισ προωκοφμενεσ ηϊνεσ και θ ταφτιςι
τουσ με περιοχζσ προζλευςθσ οίνων ανϊτερθσ ποιότθτασ
 Θ ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν του κλάδου και των καταναλωτϊν ςτισ αγορζσ ςτόχουσ για το
ποιοτικό δυναμικό του αμπελϊνα των προωκοφμενων ηωνϊν
 Θ διείςδυςθ και περαιτζρω αφξθςθ των μεριδίων ςτισ αγορζσ αυτζσ με ςτόχο τθν ικανοποιθτικι
αφξθςθ εξαγωγϊν ςε χρονικό ορίηοντα 5ετίασ
Φο ζργο λαμβάνει υπ’όψιν τισ υφιςτάμενεσ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν προϊκθςθ του
κοινοτικοφ ςυςτιματοσ προςταςίασ τθσ ονομαςίασ προϊόντων.
Ρι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι:
 Ενίςχυςθ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ποικιλία και τισ αυςτθρζσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ που
τθροφν οι προωκοφμενοι οίνοι ΣΡΣ/ΣΓΕ κατά 5% ςε Ιαπωνία και 10% ςε Μορζα με τθν ζκκεςθ του
προγράμματοσ ςε κοινό άνω των 400.000 ζωσ το τζλοσ τθσ 3θσ φάςθσ του ζργου
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 Θετικι επίπτωςθ 5% ςτισ ετιςιεσ εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ τισ αγορζσ-ςτόχουσ τθσ Ιαπωνίασ και
τθσ Μορζασ ζωσ το τζλοσ τθσ 3θσ φάςθσ του ζργου

Φιμι
2019

βάςθσ Φιμι ςτόχοσ (Αφγουςτοσ
2023)

Αναγνωριςιμότθτα ελλθνικϊν οίνων ΣΡΣ/ΣΓΕ ςε ομάδεσ-ςτόχουσ
δ/υ
ςτθν Ιαπωνία κατά 5%

Σροςζγγιςθ
>55.000

κοινοφ

Αναγνωριςιμότθτα ελλθνικϊν οίνων ΣΡΣ/ΣΓΕ ςε ομάδεσ-ςτόχουσ
ςτθν Μορζα κατά 10%
Θετικι επίπτωςθ 5% ςτισ ετιςιεσ εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ
Ιαπωνία (ςε όγκο)
Θετικι επίπτωςθ 5% ςτισ ετιςιεσ εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ
Μορζα (ςε όγκο)
Θετικι επίπτωςθ 5% ςτισ ετιςιεσ εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ
Ιαπωνία (ςε αξία)

δ/υ

Σροςζγγιςθ
>350.000

κοινοφ

947 HL

994,35 HL

350 HL

367,5 HL

552.668 €

580.301,4 €

Θετικι επίπτωςθ 5% ςτισ ετιςιεσ εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ
235.339 €
Μορζα (ςε αξία)

247.105,9 €

Ρι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
79340000-9 - Χπθρεςίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ
79341100-7 - Χπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαφιμιςθσ
79341200-8 - Χπθρεςίεσ διαχείριςθσ διαφθμίςεων
79341400-0 - Χπθρεςίεσ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ
79342200-5 - Χπθρεςίεσ προϊκθςθσ

Υυγκεκριμζνα, οι δράςεισ που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ είναι οι κάτωκι:

Α/Α
Δράςθσ

Φίτλοσ Δράςθσ

ΔΤΑΥΘ 1 - ΔΘΞΡΥΙΕΥ ΥΧΕΥΕΙΥ & ΣΤΡΩΘΘΦΙΜΕΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ ΥΦΑ ΞΞΕ
1.1
1.2

Ματαχωριςεισ ςε γενικό και εξειδικευμζνο τφπο
Διαφιμιςθ & πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο, ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, δθμιουργία
ιςτοςελίδασ
ΔΤΑΥΘ 2 - ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ ΥΕ ΕΜΔΘΝΩΥΕΙΥ

2.1
2.2
2.3
2.4

υμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ
Παρουςιάςεισ – εκδθλϊςεισ (masterclass/winetastings)
εμινάρια
Εκπαιδευτικά ταξίδια ςε περιοχζσ παραγωγισ
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ΔΤΑΥΘ 3 - ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΣΤΡΩΘΘΦΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ
3.1

Σαραγωγι προωκθτικοφ υλικοφ

Ακολουκεί ανάλυςθ τθσ κάκε δράςθσ και ενζργειασ και τεκμθρίωςθ του εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ.
ΔΡΑΗ 1: Δθμόςιεσ ςχζςεισ & προωκθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα ΜΜΕ
Ενζργεια αα - Ματαχωριςεισ ςε γενικό και εξειδικευμζνο τφπο
1.1.1.1. ΜΡΤΕΑ

Υτθν Μορζα προβλζπεται θ υλοποίθςθ προγράμματοσ διαφθμιςτικϊν καταχωριςεων για το ελλθνικό
κραςί ςε ζγκυρα περιοδικά του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ςε μορφι advertorial
Υτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, το περιοδικό Wine Review http://www.winereview.co.kr/ κα περιλάβει ειδικό
αφιζρωμα/advertorial ςτο οποίο κα αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά των ελλθνικϊν κραςιϊν, κακϊσ και οι
κφριεσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτον ελλθνικό οινικό κλάδο. Επίςθσ, περιλαμβάνει τθ ςυμπερίλθψθ άρκρων ςτα
επίςθμα newsletter του περιοδικοφ, τα οποία ςτζλνονται δισ ετθςίωσ ςτθ λίςτα των ςυνδρομθτϊν του,
κακϊσ και ςυνεντεφξεισ από Ζλλθνα Master of Wine.
Ρ προχπολογιςμόσ λαμβάνει υπ’όψιν τθ δθμοςίευςθ μιασ ολοςζλιδθσ διαφιμιςθσ και 4 advertorial ανά
φάςθ. Ρ τελικόσ αρικμόσ των καταχωριςεων κα εξαρτθκεί από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ζγκριςθσ και τθσ
ζναρξθσ του προγράμματοσ.
Επίςθσ, περιλαμβάνει τθ ςυμπερίλθψθ άρκρων ςτα επίςθμα newsletter του περιοδικοφ, τα οποία
ςτζλνονται δισ ετθςίωσ ςτθ λίςτα των ςυνδρομθτϊν του, κακϊσ και προβολι ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ (facebook, Instagram) και το blog του περιοδικοφ.
1.1.1.2.
ΙΑΣΩΟΙΑ
Υτθν Ιαπωνία προβλζπεται θ υλοποίθςθ διςζλιδθσ διαφθμιςτικισ καταχϊρθςθσ ςε μορφι advertorial για το
ελλθνικό κραςί ςε ζγκυρα περιοδικά του ζντυπου τφπου
Ενδεικτικά περιοδικά:
a) Wine Kingdom: http://www.winekingdom.co.jp/
β) Winart: http://winart.jp/3597
γ) Vinoteque: http://vinotheque.co.jp/
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι, επειδι ςτθ αγορά των μζςων ο χρόνοσ για τθν τοποκζτθςθ τθσ καταχϊρθςθσ
κυμαίνεται από 2 ζωσ 4 μινεσ, ενδζχεται να υπάρχει διαφοροποίθςθ των αναφερόμενων μζςων, ανάλογα
με τθν διακεςιμότθτα του διαφθμιςτικοφ χϊρου. Υε κάκε περίπτωςθ κα πρόκειται για περιοδικά κφρουσ ι
εφθμερίδεσ, με μεγάλθ κυκλοφορία και αναγνωςιμότθτα, ειδικά για το κραςί ι τθ γαςτρονομία και το
lifestyle, που ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςτον τομζα του οίνου.
Ματαχωριςεισ ανά αγορά-ςτόχο
Α’ Φάςθ

Β’ Φάςθ

Γ’ Φάςθ

Υφνολο

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΡΕΑ
ΥΧΟΡΝΡ

1
5
6

1
5
6

3
15
18



1
5
6
Ανάλυςθ κόςτουσ ανά ζτοσ:
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Μόςτοσ Ιαπωνία
Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Υφνταξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

2.000,00 €
500,00 €

2.000,00 €
500,00 €

Γραφιςτικι ανάπτυξθ
Ματαχωριςεισ

Ματ’αποκοπι

2.000,00 €
13.000,00 €

2.000,00 €
13.000,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

17.500,00 €

Μόςτοσ Μορζα
Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Υφνταξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

2.000,00 €
500,00 €

2.000,00 €
500,00 €

Γραφιςτικι ανάπτυξθ
Ματαχωριςεισ

Ματ’αποκοπι

1.000,00 €
6.500,00 €

1.000,00 €
6.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

10.000,00 €

Υυνολικόσ προχπολογιςμόσ 1.1.
ΧΩΤΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΡΕΑ
ΥΧΟΡΝΡ

1ο ζτοσ
17.500,00 €
10.000,00 €
27.500,00 €

2ο ζτοσ
17.500,00 €
10.000,00 €
27.500,00 €

3ο ζτοσ
17.500,00 €
10.000,00 €
27.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ
52.500,00 €
30.000,00 €
82.500,00 €

ΔΤΑΥΘ 1. Ενζργεια γγ- Διαφιμιςθ & πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο, ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
δθμιουργία ιςτοςελίδασ
Θ δράςθ περιλαμβάνει τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν διαδικτυακά ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ. Ρι ενζργειεσ αυτζσ ποικίλουν από θλεκτρονικι προϊκθςθ newsletters και δελτίων τφπου
μζχρι παραγωγι βίντεο προσ χριςθ ςε δθμοφιλι μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Υυγκεκριμζνα, θ δράςθ περιλαμβάνει:
1)
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ
2)
Διαχείριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ
3)
Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο κάκε αγοράσ-ςτόχου
4)
Ανάπτυξθ και αποςτολι newsletter ανά αγορά-ςτόχο
Ακολουκεί ανάλυςθ των παραδοτζων ανά υποενζργεια:
1. Δθμιουργία ιςτοςελίδασ
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ για τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ και τθν προϊκθςθ των ηωνϊν
ΣΡΣ/ΣΓΕ που περιλαμβάνει. Θ ιςτοςελίδα κα φζρει όλθ τθν απαιτοφμενθ ςιμανςθ που προβλζπεται
από τουσ Μανονιςμοφσ. Θα καταςκευαςτεί κατά τθν 1θ φάςθ του ζργου, ενϊ το περιεχόμενό τθσ κα
εμπλουτίηεται και κατά το 2ο και 3ο ζτοσ.
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2. Διαχείριςθ μζςων κοινωνικϊν δικτφων
Δθμιουργία και διαχείριςθ λογαριαςμοφ Instagram και Facebook με τακτικι ανανζωςθ περιεχομζνου για
τον ελλθνικό αμπελϊνα και τουσ ελλθνικοφσ οίνουσ ποιότθτασ.
Σεριλαμβάνει προωκθτικζσ/διαφθμιςτικζσ ενζργειεσ ςε Facebook/Instagram.
3. Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο
Θ ενζργεια αφορά ςτθν προϊκθςθ του προγράμματοσ μζςα από διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ και
καταχωριςεισ άρκρων ςε θλεκτρονικά μζςα τθσ Μορζασ.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
Μορζα: Θ δράςθ αφορά ςε ειδικι ςυμφωνία με το online περιοδικό www.wine21.com για ςυνεχι
καταχϊρθςθ του διαφθμιςτικοφ banner Wines from Greece ςτθν ιςτοςελίδα www.wine21.com για διάρκεια
τουλάχιςτον δφο μθνϊν ανά φάςθ του προγράμματοσ. Υε αυτό το πλαίςιο, όπωσ ςυνθκίηεται ςτθν
ςυνεργαςία με τα θλεκτρονικά μζςα, το περιοδικό κα δθμιουργεί και κα δθμοςιεφει άρκρα με νζα για το
ελλθνικό κραςί και κα τα δθμοςιεφει και ςτα κοινωνικά μζςα. Αναμζνεται δθμοςίευςθ 9 άρκρων & banner
ανά ζτοσ.
Θα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω καταχωριςεισ ανά αγορά-ςτόχο και ανά φάςθ του προγράμματοσ:
1ο ζτοσ
2ο ζτοσ
3ο ζτοσ
Υφνολο
ΙΑΠΩΝΙΑ
0
0
0
0
ΚΟΡΕΑ
9
9
9
27
ΥΧΟΡΝΡ
9
9
9
27
4. Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter
Ανάπτυξθ ειδικοφ newsletter το οποίο κα περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν οινοπαραγωγι,
τον αμπελϊνα, το κλίμα, το ζδαφοσ, τον οινοτουριςμό, αλλά και τισ δράςεισ που υλοποιοφνται ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ ςε Ιαπωνία και Μορζα.
Θα αποςτζλλεται με ςυγκεκριμζνθ περιοδικότθτα και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε λίςτεσ
επαφϊν των ομάδων-ςτόχων.
Ανά ζτοσ, κα αποςτζλλονται 3 newsletter ςε Ιαπωνία και 3 ςε Μορζα.
Θ δράςθ αφορά ςε όλεσ τισ αγορζσ-ςτόχουσ.
 Ανάλυςθ κόςτουσ ανά ζτοσ:
1ο ζτοσ
1. Ματαςκευι ιςτοςελίδασ
ΡΝΕΥ

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ανάπτυξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

6.000,00 €
2.000,00 €

6.000,00 €
2.000,00 €

Ματαςκευι ιςτοςελίδασ
ΥΧΟΡΝΡ

Ματ’αποκοπι

8.000,00 €

8.000,00 €
16.000,00 €

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

2. Διαχείριςθ μζςων κοινωνικϊν δικτφων
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Ανάπτυξθ περιεχομζνου
Διαχείριςθ
ΥΧΟΡΝΡ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

2.500,00 €
5.500,00 €

2.500,00 €
5.500,00 €
8.000,00 €

ΜΡΤΕΑ
Υφνταξθ περιεχομζνου

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
1.000,00 €

Υφνολο
1.000,00 €

Ξεταφράςεισ
Γραφιςτικι ανάπτυξθ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €
9.000,00 €

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
800,00 €
500,00 €
500,00 €

Υφνολο
800,00 €
500,00 €
500,00 €

Ματ’αποκοπι

700,00 €

700,00 €
2.500,00 €

6

2.500,00 €

15.000,00 €
15.000,00 €

3. Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο

Ματαχωριςεισ
ΥΧΟΡΝΡ
4. NEWSLETTER
Υφνταξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ
Γραφιςτικι ανάπτυξθ
Διανομι
Κόςτοσ ανά newsletter
6 newsletter
ΥΧΟΡΝΡ

Ενζργεια γγ

Διαφιμιςθ και πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο,
ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
δθμιουργία ι ανανζωςθ ιςτοςελίδασ
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ

16.000,00 €

16.000,00 €

Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο Κορζα

9.000,00 €

9.000,00 €

Διαχείριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ

8.000,00 €

8.000,00 €

Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter Ιαπωνία

3

2.500,00 €

7.500,00 €

Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter Κορζα

3

2.500,00 €

7.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

48.000,00 €

2ο ζτοσ
1. Ματαςκευι ιςτοςελίδασ
ΡΝΕΥ ΡΙ ΧΩΤΕΥ-ΥΦΡΧΡΙ
Ανάπτυξθ νζου περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ
Hosting/ ςυντιρθςθ
ΥΧΟΡΝΡ

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

5.000,00 €
1.000,00 €

5.000,00 €
1.000,00 €

Ματ’αποκοπι

1.200,00 €

1.200,00 €
7.200,00 €

2. Διαχείριςθ μζςων κοινωνικϊν δικτφων
ελίδα 64

21PROC008193468 2021-02-24
Ανάπτυξθ περιεχομζνου
Διαχείριςθ

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
4.000,00 €
6.000,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

Υφνολο
4.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €

3. Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο
ΜΡΤΕΑ

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Υφνταξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

1.000,00 €
500,00 €

1.000,00 €
500,00 €

Γραφιςτικι ανάπτυξθ
Ματαχωριςεισ

Ματ’αποκοπι

1.000,00 €
6.500,00 €

1.000,00 €
6.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

9.000,00 €

4. NEWSLETTER
ΡΝΕΥ ΡΙ ΧΩΤΕΥ-ΥΦΡΧΡΙ
Υφνταξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ
Γραφιςτικι ανάπτυξθ
Διανομι

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
800,00 €
500,00 €

Υφνολο
800,00 €
500,00 €

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

500,00 €
700,00 €

500,00 €
700,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €
15.000,00 €

Κόςτοσ ανά newsletter
6 newsletter

6

ΥΧΟΡΝΡ

Ενζργεια γγ

15.000,00 €
Διαφιμιςθ και πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο,
ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, δθμιουργία
ι ανανζωςθ ιςτοςελίδασ
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ

7.200,00 €

7.200,00 €

Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο Κορζα

9.000,00 €

9.000,00 €

Διαχείριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ

10.000,00 €

10.000,00 €

Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter Ιαπωνία

3

2.500,00 €

7.500,00 €

Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter Κορζα

3

2.500,00 €

7.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

41.200,00 €

3ο ζτοσ
1. Ματαςκευι ιςτοςελίδασ
ΡΝΕΥ
Ανάπτυξθ νζου περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ
Hosting
ΥΧΟΡΝΡ

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
5.000,00 €

Υφνολο
5.000,00 €

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

1.000,00 €
1.200,00 €

1.000,00 €
1.200,00 €
7.200,00 €
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2. Διαχείριςθ μζςων κοινωνικϊν δικτφων
Ξονάδα
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
4.000,00 €

Υφνολο
4.000,00 €

Ματ’αποκοπι

6.000,00 €

6.000,00 €
10.000,00 €

ΜΡΤΕΑ
Υφνταξθ περιεχομζνου

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
1.000,00 €

Υφνολο
1.000,00 €

Ξεταφράςεισ
Γραφιςτικι ανάπτυξθ

Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €
9.000,00 €

Ξονάδα
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι
Ματ’αποκοπι

Μόςτοσ
800,00 €
500,00 €
500,00 €
700,00 €

6

2.500,00 €

Υφνολο
800,00 €
500,00 €
500,00 €
700,00 €
2.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

Ανάπτυξθ περιεχομζνου
Διαχείριςθ
ΥΧΟΡΝΡ
3. Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο

Ματαχωριςεισ
ΥΧΟΡΝΡ

4. NEWSLETTER
ΡΝΕΥ ΡΙ ΧΩΤΕΥ-ΥΦΡΧΡΙ
Υφνταξθ περιεχομζνου
Ξεταφράςεισ
Γραφιςτικι ανάπτυξθ
Διανομι
Κόςτοσ ανά newsletter
6 newsletter
ΥΧΟΡΝΡ

Ενζργεια γγ

Διαφιμιςθ και πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο, ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, δθμιουργία ι ανανζωςθ ιςτοςελίδασ
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ

7.200,00 €

7.200,00 €

Διαφιμιςθ ςε θλεκτρονικό τφπο Κορζα

9.000,00 €

9.000,00 €

Διαχείριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ

10.000,00 €

10.000,00 €

Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter Ιαπωνία

3

2.500,00 €

7.500,00 €

Ανάπτυξθ & αποςτολι newsletter Κορζα

3

2.500,00 €

7.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

41.200,00 €

Υυνολικόσ προχπολογιςμόσ Δράςθ 1 – Ενζργεια γγ:
ΧΩΤΑ

1ο ζτοσ

2ο ζτοσ

3ο ζτοσ

ΥΧΟΡΝΡ

ΙΑΠΩΝΙΑ

19.500,00 €

16.100,00 €

16.100,00 €

51.700,00 €

ΚΟΡΕΑ

28.500,00 €

25.100,00 €

25.100,00 €

78.700,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

48.000,00 €

41.200,00 €

41.200,00 € 130.400,00 €
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Δράςθ 2.1 υμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ
Σροβλζπεται ςυμμετοχι του προγράμματοσ ςτισ κάτωκι εκκζςεισ:
ΙΑΣΩΟΙΑ
1ο ζτοσ

2ο ζτοσ

3ο ζτοσ

Foodex Japan

Foodex Japan

Ανάλυςθ κόςτουσ ανά ζτοσ:
Ζτοσ 2ο
Ενεργεια 2.1 (ΙΑΣΩΟΙΑ FOODEX Ξάρτιοσ)

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ενοικίαςθ περιπτζρων για εκκζςεισ
Ενοικίαςθ χϊρου

€/m2

24

550,00 €

13.200,00 €

Εγκατάςταςθ περιπτζρου
Σροςωπικό για τθ λειτουργία του περιπτζρου (1
άτομο Χ 4 θμζρεσ)
Γραφιςτικά

€/m2

24

450,00 €

10.800,00 €

€/άτομο/θμζρα

4

250,00 €

1.000,00 €

1

5.000,00 €

5.000,00 €

Βιντεοςκόπθςθ
Σρομικεια αναλωςίμων

1
1

1.500,00 €
1.000,00 €

1.500,00 €
1.000,00 €

Ζλλθνασ sommelier
Φαξιδιωτικά ζξοδα Ζλλθνα sommelier (ειςιτιρια
1600 + διανυκτερεφςεισ 6 Χ 200 €)
Δθμόςιεσ ςχζςεισ
Αγορά οίνου
Ξεταφορά υλικοφ
Υφνολο

1

3.500,00 €

3.500,00 €

1

2.800,00 €

2.800,00 €

1
300
1

3.400,00 €
7,00 €
1.800,00 €

3.400,00 €
2.100,00 €
1.800,00 €
46.100,00 €

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ζτοσ 3ο
Ενεργεια 2.1 (ΙΑΣΩΟΙΑ FOODEX Ξάρτιοσ)
Ενοικίαςθ περιπτζρων για εκκζςεισ
Ενοικίαςθ χϊρου

€/m2

24

550,00 €

13.200,00 €

Εγκατάςταςθ περιπτζρου
Σροςωπικό για τθ λειτουργία του περιπτζρου (1
άτομο Χ 4 θμζρεσ)
Γραφιςτικά

€/m2

24

450,00 €

10.800,00 €

€/άτομο/θμζρα

4

250,00 €

1.000,00 €

1

5.000,00 €

5.000,00 €

Βιντεοςκόπθςθ
Σρομικεια αναλωςίμων

1
1

1.500,00 €
1.000,00 €

1.500,00 €
1.000,00 €

Ζλλθνασ sommelier
Φαξιδιωτικά ζξοδα Ζλλθνα sommelier (ειςιτιρια
1600 + διανυκτερεφςεισ 6 Χ 200 €)
Δθμόςιεσ ςχζςεισ
Αγορά οίνου

1

3.500,00 €

3.500,00 €

1

2.800,00 €

2.800,00 €

1
300

3.400,00 €
7,00 €

3.400,00 €
2.100,00 €
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Ξεταφορά υλικοφ
Υφνολο

1

φνολο δράςθσ 2.1
ΧΩΤΑ

2ο ζτοσ

1.800,00 €

3ο ζτοσ

1.800,00 €
46.100,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΡΕΑ

46.100,00 €
0,00 €

46.100,00 €
0,00 €

92.200,00 €
0,00 €

ΥΧΟΡΝΡ

46.100,00 €

46.100,00 €

92.200,00 €

ΔΤΑΥΘ 2: Εκδθλϊςεισ/παρουςιάςεισ
ΔΤΑΥΘ 2.2.
Εκδθλϊςεισ/παρουςιάςεισ
Διοργάνωςθ masterclasses/παρουςιάςεων ςτισ αγορζσ-ςτόχουσ. Ρι εκδθλϊςεισ ζχουν μορφι ςεμιναρίου
– master class, ςτο υψθλότερο επίπεδο: ομιλθτισ είναι επιπζδου Master of Wine και το ακροατιριο
επαγγελματίεσ που λαμβάνουν αποφάςεισ αγορϊν και επθρεάηουν γνϊμεσ ςχετικά με το κραςί.
Ρμάδεσ-ςτόχοι: επαγγελματίεσ (αγοραςτζσ, καβίςτεσ, ςομελιζ κλπ)
Υτο τζλοσ κάκε masterclass, κα διοργανϊνεται walkaround tasting το οποίο κα είναι ανοιχτό τόςο για
τουσ ςυμμετζχοντεσ του masterclass όςο και για ευρφτερο κοινό. Φο walkaround tasting απευκφνεται
ςε επαγγελματίεσ και αναμζνεται να προςελκφςει 100-150 άτομα.
Επίςθσ κατά τθν θμζρα του masterclass/walkaround winetasting κα διοργανϊνεται προωκθτικό δείπνο
ςε επιλεγμζνουσ καλεςμζνουσ τθσ ομάδασ-ςτόχου: διαμορφωτζσ γνϊμθσ, επαγγελματίεσ οίνου. Υε
κάκε δείπνο κα ςυμμετζχουν 15 άτομα.
Ρι εκδθλϊςεισ οινογνωςίασ (masterclass) κα υλοποιθκοφν ωσ εξισ:
ΑΓΡΤΑ

ΣΡΝΘ

ΑΤΙΘΞΡΥ
MASTERCLASSES
1ο ζτοσ

ΑΤΙΘΞΡΥ
MASTERCLASSES
2ο ζτοσ

ΑΤΙΘΞΡΥ
MASTERCLASSES
3ο ζτοσ

ΥΧΟΡΝΡ

Ιαπωνία
Μορζα

Tokyo, Osaka
Seoul

2
1

2
1

2
1

6
3

3

3

3

9

ΥΧΟΡΝΡ

Ρι εκδθλϊςεισ ζχουν μορφι ςεμιναρίου – master class, ςτο υψθλότερο επίπεδο: ομιλθτισ είναι
επιπζδου
ΑΓΡΤΑ
Ιαπωνία
Μορζα
ΥΧΟΡΝΡ

ΣΡΝΘ
Tokyo, Osaka
Seoul

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΑΤΙΘΞΡΥ
ΑΤΙΘΞΡΥ
ΔΕΙΣΟΩΟ 1ο ζτοσ ΔΕΙΣΟΩΟ 2ο ζτοσ ΔΕΙΣΟΩΟ 3ο ζτοσ
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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 Ανάλυςθ κόςτουσ ανά ζτοσ :
Α

ΕΜΔΘΝΩΥΕΙΥ/ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΕΙΥ

1

Masterclass/winetasting ΙΑΣΩΟΙΑ : 2 (Tokyo, Osaka)
50 ατόμων

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ενζργεια αα

Ενοικίαςθ αίκουςασ & εξοπλιςμοφ

1

20.000,00 €

20.000,00 €

Ενζργεια εε

Ζξοδα μεταφοράσ κραςιϊν & προωκθτικοφ υλικοφ

1

750,00 €

750,00 €

Αγορά οίνου

220

7,00 €

1.540,00 €

Ενζργεια ηη

Γεφματα

50

100,00 €

5.000,00 €

Ενζργεια κκ

Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων

1

8.000,00 €

8.000,00 €

Παρουςίαςθ

1

3.500,00 €

3.500,00 €

2

38.790,00 €

38.790,00 €
77.580,00 €

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Γεφματα

15

50,00 €

750,00 €

Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων

1

1.250,00 €

1.250,00 €

Ενζργεια ςτςτ

φνολο ανά masterclass ΙΑΠΩΝΙΑ
φνολο για 2 masterclasses
2
Ενζργεια γγ
Ενζργεια ςτςτ

3

Δείπνο ΙΑΣΩΟΙΑ : 1 (Tokyo) 15 ατόμων

φνολο ανά δείπνο ΙΑΠΩΝΙΑ
Masterclass/winetasting ΜΡΤΕΑ : 1 (Seoul) 50
ατόμων

2.000,00 €
Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ενζργεια αα

Ενοικίαςθ αίκουςασ & εξοπλιςμοφ

1

20.000,00 €

20.000,00 €

Ενζργεια εε

Ζξοδα μεταφοράσ κραςιϊν & προωκθτικοφ υλικοφ

1

1.500,00 €

1.500,00 €

Αγορά οίνου

220

7,00 €

1.540,00 €

Ενζργεια ηη

Γεφματα

50

100,00 €

5.000,00 €

Ενζργεια κκ

Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων

1

8.000,00 €

8.000,00 €

Παρουςίαςθ

1

3.000,00 €

3.000,00 €

Ενζργεια ςτςτ

φνολο ανά masterclass ΚΟΡΕΑ

39.040,00 €

φνολο για 1 masterclass
4
Ενζργεια γγ
Ενζργεια ςτςτ

Ενζργεια ια

1

39.040,00 €

39.040,00 €

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Γεφματα

15

50,00 €

750,00 €

Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων

1

1.250,00 €

1.250,00 €

Δείπνο ΜΡΤΕΑ : 1 (Seoul) 15 ατόμων

φνολο ανά δείπνο ΚΟΡΕΑ
Φαξίδια ςε τρίτεσ χϊρεσ-ςτόχουσ

2.000,00 €
4.000,00 €

ΥΧΟΡΝΡ ΔΤΑΥΘΥ
Υυνολικόσ προχπολογιςμόσ δράςθσ:
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ΧΩΡΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ

1ο ζτοσ
82.380,0 €

2ο ζτοσ
82.380,0 €

3ο ζτοσ
82.380,0 €

ΤΝΟΛΟ
247.140,0 €

ΚΟΡΕΑ
ΤΝΟΛΟ

42.240,0 €
124.620,0

42.240,0 €
124.620,00 €

42.240,0 €
124.620,0 €

126.720,0 €
373.860,0 €

ΔΤΑΥΘ 2 3.
Υεμινάρια
Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ των προωκοφμενων προϊόντων μζςα από ςεμινάρια οινογνωςίασ.
Ρμάδεσ-ςτόχοι: Επαγγελματίεσ, οινόφιλοι καταναλωτζσ
Φα ςεμινάρια κα υλοποιθκοφν ωσ εξισ:
ΑΓΡΤΑ

Ιαπωνία
Μορζα
ΥΧΟΡΝΡ

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΕΜΔΘΝΩΥΕΩΟ 1ο
ζτοσ
2
3
5

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΕΜΔΘΝΩΥΕΩΟ 2ο
ζτοσ
2
3
5

ΑΤΙΘΞΡΥ
ΕΜΔΘΝΩΥΕΩΟ 3ο
ζτοσ
2
3
5

ΥΧΟΡΝΡ

6
9
15

 Ανάλυςθ κόςτουσ ανά ζτοσ :
Α

ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ

1

Υεμινάρια ΙΑΣΩΟΙΑ : 2 (Tokyo) 25 ατόμων

Ξονάδα

Μόςτοσ

Υφνολο

Ενζργεια αα

Ενοικίαςθ αίκουςασ & εξοπλιςμοφ

1

2.000,00 €

2.000,00 €

Ενζργεια εε

Ζξοδα μεταφοράσ κραςιϊν & προωκθτικοφ υλικοφ

1

750,00 €

750,00 €

100

7,00 €

700,00 €

Ενζργεια ςτςτ Αγορά οίνου
Ενζργεια ηη

Γεφματα

25

30,00 €

750,00 €

Ενζργεια κκ

Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων

1

6.000,00 €

6.000,00 €

Παρουςίαςθ

1

1.000,00 €

1.000,00 €

φνολο ανά παρουςίαςθ ΙΑΠΩΝΙΑ
2

11.200,00 €

φνολο για 2 παρουςιάςεισ
Υεμινάρια ΜΡΤΕΑ : 3 (Seoul) 25 ατόμων

2
Ξονάδα

11.200,00 €
Μόςτοσ

22.400,00 €
Υφνολο

Ενζργεια αα

Ενοικίαςθ αίκουςασ & εξοπλιςμοφ

1

2.000,00 €

2.000,00 €

Ενζργεια εε

Ζξοδα μεταφοράσ κραςιϊν & προωκθτικοφ υλικοφ

1

750,00 €

750,00 €

100

7,00 €

700,00 €

Ενζργεια ςτςτ Αγορά οίνου
Ενζργεια ηη

Γεφματα

25

30,00 €

750,00 €

Ενζργεια κκ

Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ εκδθλϊςεων

1

6.000,00 €

6.000,00 €
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Παρουςίαςθ

1

φνολο ανά παρουςίαςθ ΚΟΡΕΑ
φνολο για 3 παρουςιάςεισ

3

1.000,00 €

1.000,00 €

11.200,00 €

11.200,00 €
33.600,00 €

ΥΧΟΡΝΡ ΔΤΑΥΘΥ

56.000,00 €

Επιπρόςκετα, για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ απαιτοφνται οι παρακάτω άμεςεσ δαπάνεσ ταξιδιωτικϊν
εξόδων και μιςκοδοςίασ ανά ζτοσ:
Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ προτείνουςασ οργάνωςθσ
Ξιςκοδοςία (1 άτομα Χ 1 μινεσ Χ 1500EUR)

Άτομα
1

Μόςτοσ
1.500,00 €

ΥΧΟΡΝΡ ΑΞΕΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ

Υφνολο
1.500,00 €
1.500,00 €

υνολικό κόςτοσ δράςθσ 2.3
ΧΩΤΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΡΕΑ
ΥΧΟΡΝΡ

ΑϋΦάςθ

ΒϋΦάςθ

ΓϋΦάςθ

ΥΧΟΡΝΡ

22.400,0 €
33.600,0 €
56.000,0

22.400,0 €
33.600,0 €
56.000,00 €

22.400,0 €
33.600,0 €
56.000,0 €

67.200,0 €
100.800,0 €
168.000,0 €

ΔΤΑΥΘ 2.4.
ΕΣΙΥΜΕΨΕΙΥ ΥΕ ΦΡΣΡ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ
Ρι ςυμμετζχοντεσ κα απαρτίηονται από :
 Επαγγελματίεσ οινικοφ χϊρου (sommelier, ειδικοί οίνου, HORECA,)
 Διαμορφωτζσ γνϊμθσ (δθμοςιογράφοι, influencers)
 Ειςαγωγείσ/διανομείσ
Υυνολικά κα προςκλθκοφν:
ΑΓΡΤΑ-ΥΦΡΧΡΥ
Ιαπωνία
Μορζα
ΥΧΟΡΝΡ

Επιςκζπτεσ 1ο ζτοσ
10

Επιςκζπτεσ 2ο ζτοσ
10

Επιςκζπτεσ 3ο ζτοσ
10

ΥΧΟΡΝΡ
30

10
20

10
20

10
20

30
60

Υθμειϊνεται ότι ο αρικμόσ των ειςαγωγζων/διανομζων οι οποίοι κα προςκαλοφνται ανά ζτοσ ανζρχεται
ςτουσ 5 ανά χϊρα.
Κόςτοσ ανά ζτοσ:
Σαξιδιωτικά ζξοδα επιςκζψεων ςε Ελλάδα
Ειςιτιρια

1

1.600,00 €

1.600,00 €

Διαμονι (5 διανυκτερεφςεισ)
Γεφματα (5 θμζρεσ)
φνολο ανά φιλοξενοφμενο:

5
5
0

80,00 €
90,00 €

400,00 €
450,00 €
2.450,00 €
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Φιλοξενοφμενοι διαμορφωτζσ
γνϊμθσ/δθμοςιογράφοι (90%) ΙΑΠΩΝΙΑ
Φιλοξενοφμενοι διαμορφωτζσ
γνϊμθσ/δθμοςιογράφοι (90%) ΚΟΡΕΑ
Ενζργεια κκ Φιλοξενοφμενοι επαγγελματίεσ (60%) ΙΑΠΩΝΙΑ

Ενζργεια θθ

Ενζργεια κκ

Φιλοξενοφμενοι επαγγελματίεσ (60%) ΚΟΡΕΑ
Δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςχετίηονται με τθ
διοργάνωςθ των εκδθλϊςεων

5

2.450,00 €

12.250,00 €

5

2.450,00 €

12.250,00 €

5

2.450,00 €

12.250,00 €

5

2.450,00 €

12.250,00 €

1

5.000,00 €

5.000,00 €

ΥΧΟΡΝΡ ΔΤΑΥΘΥ

54.000,00 €

Υφνολο δράςθσ 2.4:
ΧΩΤΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΡΕΑ
ΥΧΟΡΝΡ

ΑϋΦάςθ
27.000,0 €
27.000,0 €
54.000,0

ΒϋΦάςθ

Γ' Φάςθ

27.000,0 €
27.000,0 €
54.000,0

ΥΧΟΡΝΡ

27.000,0 €
27.000,0 €
54.000,0

81.000,0 €
81.000,0 €
162.000,0 €

ΔΤΑΥΘ 3: ΔΙΑΦΘΞΙΥΦΙΜΡ/ΣΤΡΩΘΘΦΙΜΡ ΧΝΙΜΡ
ΔΤΑΥΘ 3.1. ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΕΟΦΧΣΡΧ ΜΑΙ ΔΙΑΦΘΞΙΥΦΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ
Υτο πλαίςιο του Σρογράμματοσ και για τθν αποτελεςματικι διεξαγωγι του, κα παραχκοφν τα
παρακάτω προωκθτικά υλικά:
Α. Ενθμερωτικό φυλλάδιο: Σαραγωγι πλθροφοριακισ μπροςοφρασ του προγράμματοσ ςτισ γλϊςςεσ
των αγορϊν-ςτόχων. Φο κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνει τθν ανάπτυξθ κειμζνων και καταγραφισ των
προωκοφμενων ΣΡΣ/ΣΓΕ, κακϊσ και τθν αναπαραγωγι 2.000 τεμαχίων
Β. Σροωκθτικό βίντεο:
• Ζνα (1) Βίντεο υψθλισ ανάλυςθσ (4Μ-4/4/4, pro res.), προωκθτικοφ
λεπτϊν με κζμα τον αμπελϊνα και τθν οινοπαραγωγι ςτθν περιοχι

χαρακτιρα

διάρκειασ 2-2,5

• Σζντε (5) Βίντεο υψθλισ ανάλυςθσ (4Μ-4/4/4, pro res.), εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα διάρκειασ 1-2 λεπτϊν με
κζμα τθν οινοπαραγωγι και τισ ιδιαιτερότθτεσ των ποικιλιϊν και των παραγόμενων οίνων τθσ περιοχισ ςτισ
4 ηϊνεσ ΣΡΣ και 5 ΣΓΕ τθσ Αχαΐασ και τθσ Θλείασ. Υυγκεκριμζνα:
1 βίντεο για τθν ΣΡΣ Σάτρασ
1 βίντεο για τθν ΣΡΣ Ξαυροδάφνθ
1 βίντεο για τισ ΣΡΣ Ξοςχάτο Τίου Σατρϊν και Ξοςχάτο Σατρϊν
1 βίντεο για τισ ΣΓΕ Αχαΐασ και Σλαγιζσ Αιγιαλείασ
1 βίντεο για τισ ΣΓΕ Νετρίνοι και Θλεία.
Φα βίντεο κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα, τα social media κακϊσ και ςε ενζργειεσ τθσ δράςθσ 2.
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Γ. Φωτογραφικό υλικό: Χψθλισ ποιότθτασ φωτογραφικό υλικό για χριςθ ςτο ενθμερωτικό φυλλάδιο, ςτο
εκπαιδευτικό υλικό, ςτισ δράςεισ δθμοςιότθτασ (newsletter, διαφθμίςεισ), τθν ιςτοςελίδα και τα social
media. 80-100 φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ με κζματα αμπελϊνων, ςταφυλιϊν, τοπίων ςχετικϊν
με αμπζλια, οινοποιεία, γαςτρονομία και τρφγο από τα πιο φωτογενι αμπζλια των περιοχϊν Αχαΐασ
και Θλείασ. Επίςθσ φωτογραφίεσ από ςταφφλια των βαςικϊν ποικιλιϊν ςε δφο τουλάχιςτον ςτάδια
ωρίμαςθσ.
Δ. Ρπτικι ταυτότθτα προγράμματοσ: Ανάπτυξθσ τθσ κεντρικισ οπτικισ ταυτότθτασ του προγράμματοσ με τθ
δθμιουργία λογοτφπου και ςλόγκαν προςαρμοςμζνων ςτισ αγορζσ-ςτόχουσ. Θα αποτελεί τον κεντρικό
άξονα και βάςθ προδιαγραφϊν για όλα τα παραγόμενα γραφιςτικά ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
(ιςτοςελίδα, social media, εκκζςεισ, προωκθτικά είδθ, κόκ).
Δ. Σροωκθτικό υλικό για χριςθ ωσ αναμνθςτικά δϊρα ςτισ εκδθλϊςεισ και εκκζςεισ. Θα παραχκοφν επίςθσ
ειδικζσ κικεσ φζρουςεσ τα λογότυπα του προγράμματοσ, οι οποίεσ κα εφαρμόηουν ςτα μπουκάλια
προκειμζνου να κρφψουν τισ ιδιωτικζσ ετικζτεσ των οίνων που δειγματίηονται ςτισ δράςεισ του
προγράμματοσ.
Φο υλικό που κα παραχκεί κα διανεμθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ όλων των εκδθλϊςεων.
 Ανάλυςθ κόςτουσ
Ζτοσ 1ο
Δθμιουργία ζντυπου και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
Ενζργεια αα

Ενζργεια ββ

Αναπαραγωγι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων
Ανάπτυξθ κειμζνων φυλλαδίου (ςυμπ. Ματαγραφι
ΣΡΣ/ΣΓΕ)
Ρπτικι ταυτότθτα προγράμματοσ
Σαραγωγι προωκθτικοφ βίντεο
Φωτογράφιςθ
Dropstop
Banner προγράμματοσ
Μαρτολίνεσ προγράμματοσ

2000

0,80 €

1.600,00 €

1

9.000,00 €

9.000,00 €

sleeves για απόκρυψθ εμπορικοφ ςιματοσ

200

4,00 €

800,00 €

Σροωκθτικά δϊρα για εκδθλϊςεισ (2.4)
Χποςφνολο ενζργεια αα

20

50,00 €

1.000,00 €
65.900,00 €

Μεταφράςεισ ςε γλϊςςεσ προγράμματοσ
φνολο

1

10.000,00 €

10.000,00 €
75.900,00 €

Ζτοσ 2ο :
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Δθμιουργία ζντυπου και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
1

Αναπαραγωγι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων
Σροωκθτικά δϊρα για εκδθλϊςεισ (2.4)

1300
20

0,80 €
50,00 €

Υφνολο

1.040,00 €
1.000,00 €
2.040,00 €

Ζτοσ 3ο :
Δθμιουργία ζντυπου και διαφθμιςτικοφ υλικοφ
1

Αναπαραγωγι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων

1300

0,80 €

1.040,00 €

Σροωκθτικά δϊρα για εκδθλϊςεισ (2.4)
Υφνολο

20

50,00 €

1.000,00 €
2.040,00 €

υνολικόσ προχπολογιςμόσ δράςθσ 3.1:
ΧΩΤΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΡΕΑ
ΥΧΟΡΝΡ

ΑϋΦάςθ
ΒϋΦάςθ
Γ' Φάςθ
ΥΧΟΡΝΡ
44.540,00 €
1.428,00 €
1.428,00 €
47.396,00 €
31.360,00 €
612,00 €
612,00 €
32.584,00 €
75.900,00 €
2.040,00 €
2.040,00 €
79.980,00 €

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και χωρίηεται ςε τρεισ
διακριτζσ φάςεισ:
1ο ζτοσ: από υπογραφι ςφμβαςθσ δικαιοφχου – Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ζωσ και 31/8/2021
2ο ζτοσ: από 15/10/2021 ζωσ 31/8/2022
3ο ζτοσ: από 15/10/2022 ζωσ 31/8/2023
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ των δράςεων του προγράμματοσ προϊκθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του δικαιοφχου και του ΧΣΑΑΦ και ωσ θμερομθνία λιξθσ θ 31θ
Αυγοφςτου κάκε ζτουσ. Μαμία δράςθ δεν είναι επιλζξιμθ αν υλοποιθκεί μετά τθν παραπάνω θμερομθνία.
Για τθ μετάβαςθ ςε κάκε επόμενθ φάςθ, απαιτείται θ ςχετικι ζγκριςθ του Χπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Φροφίμων – Φμιμα Σρογραμμάτων Σροϊκθςθσ Ρίνου και Νοιπϊν Σροϊόντων.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.

2. ΡΤΙΥΞΡΙ
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ εξ αυτισ απορρζουςασ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι παρακάτω
οριςμοί:
1) «Ανακζτουςα Αρχι» : Θ Σεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία είναι και ο εργοδότθσ του ζργου.
2) «Διευκφνουςα Χπθρεςία»: Θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ρικονομίασ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ζργο
τθσ οποίασ κα είναι ο ςυντονιςμόσ, θ εποπτεία, θ παρακολοφκθςθ και θ παραλαβι του ζργου του
Αναδόχου εκ μζρουσ τθσ Σεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Για τθν άςκθςθ του ζργου τθσ κα
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3)

4)

5)

6)

7)

ςυνεπικουρείται από τθν «Επιτροπι Υυντονιςμοφ και Σαραλαβισ» τθσ Σεριφζρειασ, με τθν οποία ο
ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργάηεται για τθ ςωςτι εκτζλεςθ του ζργου.
«φορζασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ»: ο εκάςτοτε ανάδοχοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι
ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία προςϊπων που αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ
και προκφπτει μετά τθν ολοκλιρωςθ διαγωνιςμοφ.
«Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σιςτοποίθςθσ»: θ τριμελισ επιτροπι που ςυγκροτείται τθν οικεία
Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ρικονομίασ τθσ ΣΔΕ με απόφαςθ του Σροϊςτάμενου αυτισ και ζχει τθν
ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ, παραλαβι και Σιςτοποίθςθ του ζργου
«Επιτροπι Υυντονιςμοφ και Σαραλαβισ»: θ τριμελισ επιτροπι που ςυγκροτείται από τθν
Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ρικονομίασ τθσ ΣΔΕ με απόφαςθ του Σροϊςτάμενου αυτισ και ζχει τθν
ευκφνθ για τον ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθ ςυνολικι παραλαβι του ζργου
«Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των Σροςφορϊν»: θ τριμελισ επιτροπι
που ςυγκροτείται από τθν ΣΔΕ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν διάνοιξθ των φακζλων και τθν
αξιολόγθςθ των προςφορϊν και γενικά τθν διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
«Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων»: θ τριμελισ επιτροπι που ςυγκροτείται από τθν ΣΔΕ και ζχει τθν
ευκφνθ για τθν εξζταςθ όλων των ενςτάςεων που υποβάλλονται κατά τθν διάρκεια εξζλιξθσ και
ολοκλιρωςθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ

2.ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
2.1 ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΥΦΡ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΑΔΕΙΠΘ ΦΡΧ ΦΡΤΕΑ (ΑΟΑΔΡΧΡΧ)
ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ
Φα ενδιαφερόμενα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία προςϊπων, προκειμζνου
να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ του φορζα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ πρζπει να
διακζτουν επαρκι εξοπλιςμό, μζςα και πόρουσ για τθν ορκι εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Υυγκεκριμζνα:
Θ μθ τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ παροφςασ παραγράφου αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτουν τα παρακάτω κριτιρια:
α) Ματά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 5ετιασ (2015-2019) να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ68 ωσ Μφριοι
Ανάδοχοι τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζργα προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν) εκ των
οποίων τουλάχιςτον τα ζξι (6) να είναι ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ και τουλάχιςτον τζςςερα (4) από
αυτά να ζχουν υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ΜΡΑ προϊκθςθσ οίνου.
-Φουλάχιςτον ζνα (1) από αυτά να περιλαμβάνει δράςεισ προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων
(τροφίμων και ποτϊν)69 ςε τουλάχιςτον μία από τισ χϊρεσ-ςτόχο του προκθρυςςόμενου ζργου (ΙΑΣΩΟΙΑ,
ΜΡΤΕΑ).
-Φουλάχιςτον ζνα (1) από τα ωσ άνω ζργα πρζπει να ζχει προχπολογιςμό ίςο με το 70% του
προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου ζργου.
(εδάφιο ςτο ΕΕΕ/eESPD: «Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: παροχι υπθρεςιϊν είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί»)

68

69

Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ζργου λογίηεται θ θμερομθνία λιψθσ Βεβαίωςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ
του ζργου.
Δράςεισ προϊκθςθσ: ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ τροφίμων και ποτϊν, διοργάνωςθ
εκδθλϊςεων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων, δειγματιςμοί για τθν προϊκθςθ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων, καταχωριςεισ για τθν προϊκθςθ αγροδιατροφικϊν προϊόντων
ςε διεκνι περιοδικά, social media και ιςτοςελίδα, κ.α.
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β) να διακζτουν το απαραίτθτο ζμπειρο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ,, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ και επαγγελματικϊν προςόντων. Θ προτεινόμενθ από τον
υποψιφιο ομάδα ζργου κα πρζπει να απαρτίηεται από επαρκι ςε αρικμό άτομα, με τα κάτωκι προςόντα,
τα οποία κα πρζπει να περιγράφονται επακριβϊσ ςε αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα:
i) Ζναν Χπεφκυνο Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι αντίςτοιχου αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν του
εξωτερικοφ
με
μεταπτυχιακό
ι
διδακτορικό
τίτλο
ςπουδϊν
ςτο
Ξάρκετινγκ/
Επικοινωνία/Δθμοςιογραφία/Δθμόςιεσ Υχζςεισ. Οα διακζτει 10ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 5ετι
ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων
και ποτϊν) και ςυγκεκριμζνα κατά τθν τελευταία 5ετία να ζχει ςυμμετάςχει ωσ Χπεφκυνοσ Ζργου ςτθν
υλοποίθςθ τουλάχιςτον ζξι (6) ζργων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν) εκ
των οποίων τα πζντε (5) να είναι ςυγχρθματοδοτοφμενα. Φουλάχιςτον ζνα (1) από τα παραπάνω ζργα
πρζπει να ζχει ωσ χϊρα-ςτόχο ζςτω μία από τισ χϊρεσ-ςτόχο του προκθρυςςόμενου ζργου. Θα πρζπει
επίςθσ να διακζτει πιςτοποιθτικό χριςθσ Θ/Χ, άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν κακϊσ και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ
γλϊςςασ
ii) Ζναν Αναπλθρωτι Χπεφκυνο Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ, με
Ξεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτισ Μοινωνικζσ Επιςτιμεσ ι ςτθν Επικοινωνία. Οα διακζτει 10ετι γενικι
επαγγελματικι εμπειρία και 5ετι ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων προϊκθςθσ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν) και ςυγκεκριμζνα κατά τθν τελευταία 5ετία να ζχει
ςυμμετάςχει ωσ Αναπλθρωτισ Χπεφκυνοσ Ζργου ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ζξι (6) ζργων προϊκθςθσ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν)
εκ των οποίων τα πζντε (5) να είναι
ςυγχρθματοδοτοφμενα. Φουλάχιςτον ζνα (1) από τα παραπάνω ζργα πρζπει να ζχει ωσ χϊρα-ςτόχο ζςτω
μία από τισ χϊρεσ-ςτόχο του προκθρυςςόμενου ζργου. Θα πρζπει επίςθσ να διακζτει πιςτοποιθτικό χριςθσ
Θ/Χ, πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ γλϊςςασ.
iii) Ζνα Ξζλοσ Ρμάδασ Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ, με 5ετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (τουλάχιςτον 4) προϊκθςθσ
αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν). Οα διακζτει πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ, πιςτοποιθτικό χριςθσ Θ/Χ και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ γλϊςςασ
iv) Ζνα Ξζλοσ Ρμάδασ Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ οικονομικζσ/πολιτικζσ επιςτιμεσ με
μεταπτυχιακόσ Φίτλοσ Υπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι ςτθν Επικοινωνία. Οα διακζτει 3ετι
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν
προϊόντων (τροφίμων και ποτϊν), πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, πιςτοποιθτικό
χριςθσ Θ/Χ και καλι γνϊςθ μιασ ακόμθ γλϊςςασ
v) Ζνα Ξζλοσ Ρμάδασ Ζργου με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με αντικείμενο τισ κοινωνικζσ/οικονομικζσ επιςτιμεσ, με
10ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 4ετι ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (τουλάχιςτον 4) προϊκθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων (τροφίμων και
ποτϊν). Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
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vi) Ζναν Χπεφκυνο Δθμιουργικοφ με τα ακόλουκα προςόντα:
•
Στυχιοφχοσ ςχολισ γραφιςτικισ ι/και μαρτκετινγκ με 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ
δθμιουργικϊν ςχεδίων (εικόνων, λογοτφπων κλπ.) ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, με κοινι ομάδα ζργου, τα
ανωτζρω κριτιρια πρζπει να πλθροφνται κατά τα ανωτζρω, ςτα πρόςωπα των ςτελεχϊν τθσ Ρμάδασ ζργου
(ιτοι ςτον Χπεφκυνο ‘Ζργου και ςτα Ξζλθ τθσ Ρμάδασ Ζργου), από όποιο μζλοσ τθσ ζνωςθσ και αν
προζρχονται.
(εδάφιο ςτο ΕΕΕ/eESPD: «Σίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων»)
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙ – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο Υφμβαςθσ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)
Φο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ, ςε μορφι αρχείου pdf και xml, βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο
διαδίκτυο τόπο www.promitheus.gov.gr, ςτον ςυςτθμικό αρικμό του διαγωνιςμοφ.
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ III – ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)
Α. ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ
Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /ΦΑΞΕΙΡ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ, ΕΤΓΡΝΘΣΦΩΟ
ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΕΤΓΩΟ (Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Σροσ: (Σλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………4 υπζρ του
(i)
*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΞ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii)
*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii)
*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ..............................................., ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) .............................................., ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ..............................................., ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..5
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ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Σρόςκλθςθ/ Σρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
..................................................... 6
τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε
....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………9.
ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ/Σρόςκλθςθσ/Σρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

πωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
πωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Φο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Υτο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΣΑ
(άρκρο 157 ν. 4281/2014).
πωσ υποςθμείωςθ 3.
Υυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Υυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ
118/2007.
Εφόςον
θ
εγγυθτικι
επιςτολι
αφορά
ςε
προςφορά
τμιματοσ/τμθμάτων
τθσ
Διακιρυξθσ/Σρόςκλθςθσ/Σρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα
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ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.
8. Οα οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
9. ΥΘΞΕΙΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΤΑΣΕΗΑ: Ρ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα
(30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
(άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10. Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11. Ρ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΜ Β' 740/28.08.1995)
απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ
ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

Β. ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ
Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /ΦΑΞΕΙΡ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ, ΕΤΓΡΝΘΣΦΩΟ
ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΕΤΓΩΟ (Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Σροσ: (Σλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2)................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………4
υπζρ του:
(i)
*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΞ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii)
*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ....5/ τθσ
υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................
Διακιρυξθ / Σρόςκλθςθ / Σρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ
Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).

ελίδα 79

21PROC008193468 2021-02-24
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε
……… θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 8)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

πωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
πωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ρλογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Υτο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΣΑ.
πωσ υποςθμείωςθ 3.
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία
υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
Υυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ
118/2007.
Οα οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Υφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΜΣΡΦΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που
με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι
μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
Ρ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03-08-1995 (ΦΕΜ Β' 740/28-08-1995)
απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ
ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ IV – ΟΡΞΙΞΡΣΡΙΘΦΙΜΑ ΕΓΓΤΑΦΑ ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ

Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.)
Α/Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ

ελίδα 80

21PROC008193468 2021-02-24
1

ΦΕΜ Υφςταςθσ

2

Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ και
αντίγραφο του Φ.Ε.Μ. όπου ζγινε θ ςχετικι δθμοςίευςθ.

3

Σρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ
περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ.

4

Φο Φ.Ε.Μ. ςτο οποίο δθμοςιεφκθκε θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου που
διοικεί τθν εταιρεία, θ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα και θ αρμοδιότθτα
εκπροςϊπθςισ τθσ. (Υε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ δθμοςιευκεί το Φ.Ε.Μ. ι
δεν απαιτείται θ δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΜ προςκομίηεται θ απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου τθσ εταιρείασ και θ απόδειξθ κατάκεςθσ των ςχετικϊν εγγράφων ςτθν
αρμόδια υπθρεςία του ΓΕΞΘ).
Υθμείωςθ: Εάν τθν προςφορά υπογράφει για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ φυςικό
πρόςωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ, όπωσ αυτόσ προκφπτει
από τα παραπάνω ζγγραφα, απαιτείται θ προςκόμιςθ επίςθμου αντίγραφου τθσ
απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τθν οποία παρζχεται θ ςχετικι
πλθρεξουςιότθτα.

Εταιρείεσ Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.)
Α/Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ

1

Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ και
αντίγραφο του ΦΕΜ όπου ζγινε θ ςχετικι δθμοςίευςθ.

2

Σρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ
περί καταςτατικϊν τροποποιιςεων.

3

Επίςθμο αντίγραφο του πρακτικοφ Γενικισ Υυνζλευςθσ για το διοριςμό
διαχειριςτι, εάν αυτόσ δεν κακορίηεται ςτο καταςτατικό, ι Φ.Ε.Μ. δθμοςίευςισ
του. (Υε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ δθμοςιευκεί το Φ.Ε.Μ. ι δεν απαιτείται θ
δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΜ προςκομίηεται θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ
εταιρείασ και θ απόδειξθ κατάκεςθσ των ςχετικϊν εγγράφων ςτθν αρμόδια
υπθρεςία του ΓΕΞΘ).

Ρμόρρυκμεσ ι Ετερόρρυκμεσ Εταιρείεσ (Ρ.Ε. ι Ε.Ε.)
Α/Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ

1

Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ
εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεων του ι του τελευταίου κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ.
Σρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ
περί καταςτατικϊν τροποποιιςεων.

2
Φυςικά Σρόςωπα
Α/Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ

ελίδα 81

21PROC008193468 2021-02-24
1

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Ρικονομικι Χπθρεςία και
τυχόν μεταβολζσ.

Ρι Ενϊςεισ Ρικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά προςκομίηουν υποχρεωτικά:
Α/Α

1

2

3

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ
Για κάκε Ξζλοσ τθσ Ζνωςθσ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ) όπωσ περιγράφονται ανωτζρω.
Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ με το οποίο :
o ςυςτινεται θ Ζνωςθ
o αναγράφεται και οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που
αναλαμβάνει κάκε Ξζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ ςτο ςφνολο τθσ Σροςφοράσ,
o δθλϊνεται ότι όλα τα Ξζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
κάκε ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ/ και ίδια για τθν εμπρόκεςμθ
και ςφμφωνα με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ, εκτζλεςθ του ζργου.
o δθλϊνεται ζνα Ξζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων
των Ξελϊν τθσ Ζνωςθσ Ρικονομικϊν Φορζων (leader)
o ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι
τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Ξζλουσ τθσ Ζνωςθσ από το οποίο να
προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Ξζλουσ:
o ςτθν Ζνωςθ και
o ςτο Διαγωνιςμό.

Για τισ Ιδιωτικζσ Μεφαλαιουχικζσ Εταιρίεσ (ΙΜΕ) και τα νομιμοποιθτικά αυτϊν ζγγραφα εφαρμόηονται τα άρ. 43
επ. του ν. 4072/2012, όπωσ ιςχφει.
Ειδικότερα, προςκομίηονται τα κάτωκι:
Α/Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΡΧ

1

Ιςχφον (κωδικοποιθμζνο) Ματαςτατικό, όπωσ ζχει καταχωρθκεί και τθρείται ςτο
ΓΕΞΘ.

2

Σιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΞΘ.

Υε περίπτωςθ υποψθφίου με ζδρα τθν αλλοδαπι, τα ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςισ τουσ, όπωσ
ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, τα οποία κα είναι νόμιμα δθμοςιευμζνα – αν αυτό
απαιτείται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και από τα οποία να προκφπτει θ
νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του υποψθφίου κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο
με τθν υπογραφι τουσ.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ V – Χπόδειγμα Βιογραφικοφ Υθμειϊματοσ
ΒΙΡΓΤΑΦΙΜΡ ΥΘΞΕΙΩΞΑ
ΣΤΡΥΩΣΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

νομα:

Σατρϊνυμο:

Ξθτρϊνυμο:

Θμερομθνία Γζννθςθσ:
/

/

Φόποσ Γζννθςθσ:

Φθλζφωνο:

E-mail:

Fax:
Διεφκυνςθ Ματοικίασ:

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ

ΣΡΕΧΟΤΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

Κδρυμα

Θζςθ ι Ζργο

Στυχίο

Εργοδότθσ

Ειδικότθτα

Μακικοντα

Θμερομθνία
Απόκτθςθσ
Στυχίου

Από:
(μμ/εεεε)

21PROC008193468 2021-02-24
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θζςθ ι Ζργο

Εργοδότθσ

Μακικοντα

Χρονικι Σερίοδοσ
(μμ/εεεε)

Βεβαιϊνω ότι τα ανωτζρω δθλοφμενα ςτοιχεία είναι αλθκι.
*υπογραφι ςτελζχουσ+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VI -ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)
υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ Ζργου
Υφμφωνα με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, τισ προχποκζςεισ και τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ που ζχουν
τεκεί, χωρίσ επιφυλάξεισ ι περιοριςμοφσ, δεςμευόμαςτε να εκτελζςουμε όλεσ τισ εργαςίεσ για τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ με τίτλο «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ
ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ)» ςτο πλαίςιο του μζτρου «Σροϊκθςθ οίνων ςε αγορζσ τρίτων χωρϊν»
και παρακζτουμε τον κάτωκι Σίνακα Σροχπολογιςμοφ:

Σροςφερόμενθ τιμι (χωρίσ Φ.Σ.Α)

Φ.Σ.Α. 24%

Υυνολικι αξία
(με ΦΣΑ 24%)

€

€

€

Βάςθ των ανωτζρω, θ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ μασ είναι:
………… ςυν ΦΣΑ ……… ςφνολο ………
Επϊνυμο και όνομα: *… ]
Εξουςιοδοτθμζνοσ να υπογράψει τθν προςφορά αυτι εκ μζρουσ του:
[
]
Φόποσ και Θμερομθνία: *…………………………………………………………….………….
Χπογραφι και Υφραγίδα εταιρίασ:
*…………………………………………………………….……+

Ρ Σροςφζρων
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VΙΙ –ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)

Υτθν Σάτρα ςιμερα τθν __________, θμζρα _________, μεταξφ των παρακάτω ςυμβαλλομζνων:
1.
Φθσ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ωσ επικεφαλισ τθσ προςωρινισ ζνωςθσ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΔΧΦΙΜΘΥ
ΕΝΝΑΔΑΥ-ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΑΧΑΛΑΥ – ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΘΝΕΙΑΥ, που εδρεφει ςτθν Σάτρα, ΟΕΡ Σατρϊν Ακθνϊν
32, ΑΦΞ 997824337, ΔΡΧ Σάτρασ, νομίμωσ εκπροςωποφμενθσ από τον κ. Φαρμάκθ Οεκτάριο,
αποκαλοφμενου ςτο εξισ «ο Εργοδότθσ» και
2. αφετζρου τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ________________, θ οποία εδρεφει _____________ νομίμωσ
εκπροςωποφμενθσ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από _____________, καλοφμενθσ ςτο εξισ «ο
Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ»
Ζχοντασ υπόψθ:
(a). Φον Μανονιςμό (ΕΕ) υπ’αρίκμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ
17θσ Δεκεμβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν προϊόντων και
τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν 922/72/ΕΡΜ, 234/79/ΕΡΜ, 1037/2001/ΕΜ και 1234/2007/ΕΜ του
Υυμβουλίου
(b). Φον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μανονιςμό (ΕΕ) 1149/2016 τθσ Επιτροπισ, τθσ 15θσ Απριλίου 2016, για τθ
ςυμπλιρωςθ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου
όςον αφορά τα εκνικά προγράμματα ςτιριξθσ ςτον αμπελοοινικό τομζα και για τθν τροποποίθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΜ) 555/2008 τθσ Επιτροπισ
(c). Φον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 1150/2016 τθσ Επιτροπισ, τθσ 15θσ Απριλίου 2016, για τθ κζςπιςθ
κανόνων εφαρμογισ του Μανονιςμοφ (ΕΕ) υπ’αρίκμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και
του Υυμβουλίου όςον αφορά τα εκνικά προγράμματα ςτιριξθσ του αμπελοοινικοφ τομζα
(d). Φον Μανονιςμό (ΕΕ) υπ’αρίκμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ
17θσ Δεκεμβρίου 2013, ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΡΜ) 352/87, (ΕΜ) 165/84, (ΕΜ)
2799/98, (ΕΜ) 814/2000, (ΕΜ) 1290/2005 και (ΕΜ) 485/2008 του Υυμβουλίου
(e). Φθν ΜΧΑ αρικμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΜ 1549/Β/7-5-2019) Χπουργϊν Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ,
Εξωτερικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων «Υυμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του
υπ’ αρ. 1308/2013 κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (ΕΕ L 347
τθσ 20.12.2013, ς. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ
(ΕΕ L 190 τθσ 15.7.2016, ς. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ
Επιτροπισ (ΕΕ L 190 τθσ 15.7.2016, ς. 23), ςχετικά με το ειδικό μζτρο ςτιριξθσ τθσ προϊκθςθσ
οίνων ςε τρίτεσ χϊρεσ για τθν προγραμματικι περίοδο 2019-2023» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
με τθν ΜΧΑ αρίκμ. 782/181320/6-7-2020 (ΦΕΜ 2936/Β/17-7-2020)
(f). τθν υπ’ αρικμ. 1122/253271/12-10-2020 απόφαςθ τθσ Σροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Φροφίμων Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων
ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα:
Άρκρο 1: Υκοπόσ –Αντικείμενο τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ
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1. Υτο πλαίςιο των Μανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 Μοινοβουλίου και (ΕΕ) αρικ. 2016/1150 τθσ Επιτροπισ
ςχετικά με ενζργειεσ προϊκθςθσ και προβολισ οίνου ςε Φρίτεσ χϊρεσ, εγκρίκθκε με τθν υπ’αρίκ. Σρωτ.
1122/253271/12-10-2020 απόφαςθ τθσ Σροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φροφίμων Χπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων θ πρόταςθ που υπζβαλε θ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ ωσ
ςυντονιςτισ τθσ ζνωςθσ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΔΧΦΙΜΘΥ ΕΝΝΑΔΑΥ-ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΑΧΑΛΑΥ-ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΘΝΕΙΑΥ με
κζμα «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ)»
2. Υε εκτζλεςθ των ωσ άνω Μανονιςμϊν, ο Εργοδότθσ προκιρυξε Ανοιχτό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ
προςφορζσ για τθν επιλογι φορζα Εκτζλεςθσ του ανωτζρω εγκεκριμζνου Ζργου, θ εκτζλεςθ του οποίου
κατακυρϊκθκε ςτον Εκτελεςτικό Ρργανιςμό με το από ΧΧΧΧ Σρακτικό
3. Ειδικότερα, ο Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του Ζργου «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΡΙΟΩΟ
ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΔΧΦΙΜΘ ΕΝΝΑΔΑΥ ΥΕ ΦΤΙΦΕΥ ΧΩΤΕΥ (ΙΑΣΩΟΙΑ, ΜΡΤΕΑ)», ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΣΑ: 1.197.834,00 €, ΦΣΑ : 287.480,16 €)
4. Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ των άμεςων δράςεων που περιλαμβάνονται
ςτον ςυνολικό εγκεκριμζνο προχπολογιςμό και αναλφονται ςτο Σαράρτθμα τθσ Υφμβαςθσ, και οι οποίεσ
ανζρχονται ςε ποςό ____________________

Άρκρο 2: Χποχρεϊςεισ του Εργοδότθ
1. Τθτά ςυμφωνείται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ότι για τθν υλοποίθςθ του ζργου από τον Εκτελεςτικό
Ρργανιςμό, ο Εργοδότθσ κα παράςχει ςτον Εκτελεςτικό Ρργανιςμό ζγκαιρα τα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ
για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του ζργου, ςφμφωνα με το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ
προκφπτουν από τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ μεταξφ του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων και
του Εργοδότθ, των Μανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 Μοινοβουλίου και (ΕΕ) αρικ. 2016/1150 τθσ Επιτροπισ
και τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
2. Υε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ επιδείξει αδικαιολόγθτθ και πζραν τθσ ςυναλλακτικισ πρακτικισ
κακυςτζρθςθ για τθν παράδοςθ των πλθροφοριϊν, ζγγραφων και λοιπϊν ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθν
υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου, τότε γίνεται δεκτό ότι για τθν κακυςτζρθςθ, θ οποία πικανόν να προκφψει
ςτο χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Φροφίμων, ο Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ δε φζρει καμία ευκφνθ.
3. Υε περίπτωςθ που τα παραπάνω ζγγραφα, ςτοιχεία, πλθροφορίεσ περιζχουν ανακρίβειεσ, γενικότθτεσ ι
είναι ανεπαρκι ι ψευδι τότε ο Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ δεν φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ αν το παραδοτζο
ζργο παρουςιάςει ελλείψεισ ι δεν είναι αποτελεςματικό, ο δε εργοδότθσ οφείλει να το παραλάβει ωσ ζχει
καταβάλλοντασ το ςυμφωνθμζνο ςυμβατικό τίμθμα.
4. Ρ Εργοδότθσ διατθρεί το αποκλειςτικό δικαίωμα τροποποιιςεων του προσ υλοποίθςθ ζργου ςτα πλαίςια
πάντα των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων προσ το Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων με τθν
προχπόκεςθ ότι θ κοινοποίθςθ των εν λόγω αιτοφμενων τροποποιιςεων κα γίνει ςτον Εκτελεςτικό
Ρργανιςμό ςε διάςτθμα τουλάχιςτον πρωτφτερο των τεςςάρων (4) μθνϊν.
Άρκρο 3. Χποχρεϊςεισ του Εκτελεςτικοφ Ρργανιςμοφ
1. Mε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ o εργοδότθσ δικαιοφται να ηθτιςει από τον εκτελεςτικό οργανιςμό
αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ, αξίασ ίςθσ με το 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του Ζργου. Ξε τθν
απρόςκοπτθ ολοκλιρωςθ κάκε φάςθσ και με τθν ζγκριςθ ζναρξθσ τθσ επόμενθσ από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Φροφίμων, κα απομειϊνεται το φψοσ τθσ εγγφθςθσ με
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τθν εκάςτοτε επιςτροφι από τον πρϊτο ςυμβαλλόμενο ςτον δεφτερο, των εγγυιςεων, που αφοροφν ςτο
ζτοσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ.
2.Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ οφείλει να παραδϊςει το ζργο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Εργοδότθ, των
Μανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 Μοινοβουλίου και (ΕΕ) αρικ. 2016/1150 τθσ Επιτροπισ και τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ κακϊσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπογραφείςα ςφμβαςθ μεταξφ του Χπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων και του Εργοδότθ και όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 και ςτο
παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
3. Υε κάκε περίπτωςθ οι υποχρεϊςεισ του Εκτελεςτικοφ Ρργανιςμοφ αναφορικά με τα χαρακτθριςτικά του
ζργου ποιοτικά και τεχνικά δεδομζνα είναι αυτζσ που περιζχονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και ςτο
παράρτθμα τθσ, ςτθν υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ του Εργοδότθ με το Χπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Φροφίμων, κακϊσ επίςθσ και ςτθν τελικϊσ εγκεκριμζνθ υποβλθκείςα μελζτθ και των ενδεχόμενων
εγκεκριμζνων τροποποιιςεων.
4. Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ οφείλει να τθριςει εχεμφκεια για τα ςτοιχεία που κα περιζλκουν ςτθ γνϊςθ
του κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου.
5. Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ ςτισ επαφζσ του ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα αναφζρει ρθτά και
ξεκάκαρα το όνομα τθσ επιχείρθςθσ για τθν οποία ενεργεί κακϊσ και τον τίτλο του προγράμματοσ από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
6. Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ προ τθσ εκτζλεςθσ εκάςτθσ ενζργειασ οφείλει να ςυνεργάηεται με τον
Εργοδότθ, τα εντεταλμζνα του όργανα, τουσ ςυνεργάτεσ που αυτόσ κα υποδείξει όςον αφορά τα ποιοτικά
αυτισ χαρακτθριςτικά και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ και θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια να τυγχάνει τθσ τελικισ
ζγκριςθσ του Εργοδότθ. Ωσ τελικι ζγκριςθ κεωρείται θ ζγγραφθ βεβαίωςθ ζγκριςθσ του Εργοδότθ, τθσ
οποίασ επίδοςθ κα πρζπει να γίνει ςε διάςτθμα εντόσ 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία αιτιςεωσ επίδοςισ
τθσ εκ του Εκτελεςτικοφ Ρργανιςμοφ. Υε περίπτωςθ που επίδοςθ τελικισ εγκρίςεωσ δεν αποδοκεί εντόσ του
παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ ςτον Εκτελεςτικό Ρργανιςμό, θ επίδοςθ εγκρίςεωσ κεωρείται αυτοδίκαια
και τίκεται αυτόματα ςε ιςχφ.
7. Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Εκτελεςτικό Ρργανιςμό από τον Εργοδότθ με τθν ολοκλιρωςθ
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ολόκλθρου του ζργου.
8. Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ κα υπόκειται ςτουσ ίδιουσ ελζγχουσ, που υπόκειται και ο Εργοδότθσ
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ Υφμβαςθσ του Εργοδότθ με το Χπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Φροφίμων.

Άρκρο 4: Διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ
Θ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο ζτθ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ μεταξφ του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων και του Εργοδότθ.
Άρκρο 5: Αμοιβι-Ρικονομικοί όροι
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ______ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Σ.Α., ο οποίοσ καταβάλλεται από τον Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο επιπρόςκετα, ςε όποιεσ περιπτϊςεισ
απαιτείται.
Υτο ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνεται ποςό φψουσ _________________ πλζον ΦΣΑ., ιτοι, 10% επί του
προχπολογιςμοφ των δράςεων, το οποίο αποτελεί τθν αμοιβι του εκτελεςτικοφ οργανιςμοφ.
Θ αμοιβι του Εκτελεςτικοφ Ρργανιςμοφ κα δοκεί τμθματικά με τθν ολοκλιρωςθ του κάκε φυςικοφ
αντικειμζνου ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου και με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ
ελίδα 88

21PROC008193468 2021-02-24
παραςτατικοφ. Ρ Εργοδότθσ προ τθσ εξοφλιςεωσ του τιμολογίου ελζγχει τα ςχετικά παραςτατικά ωσ προσ
τθ ςυμβατότθτα τουσ με το εκτελοφμενο ζργο και τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ του Χπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων.
Άρκρο 6. Ανακεϊρθςθ Φιμϊν
Θ αμοιβι που αναφζρεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωρείται ςτακερι ςφμφωνα και ανάλογα
πάντα με το επιμζρουσ εκτελοφμενο ζργο.
Άρκρο 7. Ανωτζρα Βία
Υε περίπτωςθ όπου ζνα από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ περιζλκει ςε κατάςταςθ ανωτζρασ βίασ, όπου
τζτοια νοοφνται ενδεικτικά, οι κακολικζσ απεργίεσ, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμοσ, εξεγζρςεισ, φωτιά,
βανδαλιςμοί, ςειςμοί κλπ οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα το άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ και να προβεί ςε
ενζργειεσ διόρκωςθσ τθσ κατάςταςθσ που παρεμποδίηει τθν υλοποίθςθ του ζργου ςφμφωνα με το
παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ που θ διόρκωςθ τθσ κατάςταςθσ είναι ανζφικτθ, τότε
το Ζργο διακόπτεται και ο Εργοδότθσ οφείλει να εξοφλιςει το τίμθμα του φυςικοφ αντικειμζνου που ζχει
υλοποιθκεί ωσ τότε.
Άρκρο 8. Γενικζσ Διατάξεισ
1. Μαμιά τροποποίθςθ, προςκικθ, διαγραφι, ακφρωςθ ι άλλθ μεταβολι όρου ι διατάξεωσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ δεν κα είναι ιςχυρι, εκτόσ εάν ζχει διατυπωκεί εγγράφωσ, ζχει γίνει κοινά αποδεκτι και φζρει
τισ υπογραφζσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων των ςυμβαλλομζνων.
2. Δικαίωμα καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχει εκάτερο των ςυμβαλλομζνων μερϊν μόνο ςε
περίπτωςθ υπαίτιασ παραβάςεωσ εκ μζρουσ ετζρου αντιςυμβαλλομζνου.
3. Εφαρμοςτζο Δίκαιο κα είναι το Ελλθνικό Δίκαιο και κάκε διαφορά κα υπάγεται ςτα αρμόδια δικαςτιρια
τθσ ζδρασ του Εργοδότθ.
Άρκρο 9. Χποχρζωςθ Εχεμφκειασ
Ρ Εκτελεςτικόσ Ρργανιςμόσ οφείλει:
α. Οα χειρίηεται ωσ απόρρθτα όλα τα ζγγραφα, τα ςτοιχεία, τισ πλθροφορίεσ κλπ που περιζχονται ςτθ γνϊςθ
και κατοχι του ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
β. Οα μθν αποκαλφπτει ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά να μθν δθμοςιοποιεί κανζνα από τα
προαναφερόμενα ζγγραφα, τα ςτοιχεία κ.λπ. ι οποιαδιποτε πλθροφορία που απορρζει από αυτά.
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπεγράφθ ςε τρία πρωτότυπα αντίγραφα.
ΡΙ ΥΧΞΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ
Ρ εργοδότθσ

Ρ Ανάδοχοσ

(ονοματεπϊνυμο νόμιμου εκπροςϊπου,
Υφραγίδα & υπογραφι)

(ονοματεπϊνυμο νόμιμου εκπροςϊπου,
Υφραγίδα & υπογραφι)
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