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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 171108/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐
τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης
για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Συντονισμός & Διαχείριση Έργου»,
«Επικοινωνία και Διάδοση» και «Ανάπτυξη ικανοτήτων – Βιώσιμοι Υδάτινοι Πόροι
(Παραδοτέο 4.3.4 Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας εργαστηρίου ISO
17025:2017)», προϋπολογισμού 24.209,68€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.810,32€, ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 30.020,00€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιώσιμη διαχείριση
των διασυνοριακών υδάτινων πόρων» με κωδικό έργου 93505 και επιστημονικά υπεύθυνη
την κα. Λαμπροπούλου Δήμητρα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής
Βοήθειας IPA) & Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) μέσω του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IPA Cross Border
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, με κωδικό MIS 5030774.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 10/9/2019 και ώρα 14:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 11/9/2019 και ώρα 12:00 μμ
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Τόπος Διενέργειας: Γραμματεία Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία
του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310‐996754, 2310‐996752 και 2310‐994051 (email:
procur@rc.auth.gr ) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών www.rc.auth.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα
Λαμπροπούλου Δημητρούλα, στο τηλέφωνο 2310997687.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας και Συντονισμού ΑΠΘ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:
«Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Συντονισμός &
Διαχείριση Έργου», «Επικοινωνία και Διάδοση» και «Ανάπτυξη ικανοτήτων – Βιώσιμοι
Υδάτινοι Πόροι (Παραδοτέο 4.3.4 Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
εργαστηρίου ISO 17025:2017)», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η
παρούσα προκήρυξη.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη
διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων» με κωδικό έργου 93505 και επιστημονικά
υπεύθυνη την κα. Λαμπροπούλου Δήμητρα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
ΑΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός
Προενταξιακής Βοήθειας IPA) & Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)
μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IPA Cross Border
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, με κωδικό MIS 5030774.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐ τιμής)
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι
Τεσσάρων Χιλιάδων Διακοσίων Εννέα Ευρώ και Εξήντα Οκτώ Λεπτών [24.209,68€] πλέον
ΦΠΑ ύψους Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Δέκα Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτών
[5.810,32€], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τριάντα Χιλιάδων Είκοσι
Ευρώ [30.020,00€].
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
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ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα B’ της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα
σύμφωνα με :
 Το Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017)
 Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)
 Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016)
 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ
 Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της 17/7/2019 [784/16‐
7‐2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ] με θέμα την έγκριση
διενέργειας του Νο 168465/2019 διαγωνισμού.
 Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του
εν λόγω προγράμματος.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και τον
Διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ( http://www.rc.auth.gr ).
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω
του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.rc.auth.gr».
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος ‐ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος
αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή, λόγω επαγγέλματος, η εγγραφή σε επιμελητήριο τότε ο υποψήφιος
υποχρεούται να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου για την άσκηση
του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό
και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του
Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
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•

Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε
αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει
να διαθέτει:
• Υπεύθυνο Έργου κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΠΕ Μηχανικού,
Γεωτεχνικού, Θετικών Επιστημών), με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με τουλάχιστον
10ετή γενική εμπειρία και ειδική εμπειρία ως υπεύθυνος σε τουλάχιστον πέντε (5)
συμβάσεις υπηρεσιών διαχείρισης, συντονισμού, δημοσιότητας και εν γένει
υλοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων και άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
• Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου
σπουδών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, με
τουλάχιστον 8ετή γενική εμπειρία και ως υπεύθυνος/ αναπληρωτής υπεύθυνος σε
τουλάχιστον πέντε (5) συμβάσεις υπηρεσιών συντονισμού ή/ και οικονομικής
διαχείρισης εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων και άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
• Υπεύθυνος Δράσεων Επικοινωνίας κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, με
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με τουλάχιστον 5ετή γενική εμπειρία και ειδική
εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον πέντε (5) συμβάσεις υπηρεσιών
δημοσιότητας και επικοινωνίας εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων
και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ειδικός Εμπειρογνώμονας κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, με μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και αποδεδειγμένη θεωρητική εκπαίδευση ή/ και πρακτική εμπειρία
τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 17025 σε
εργαστήρια δοκιμών, με τουλάχιστον 8ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και ειδική
εμπειρία συμμετοχής στην ανάπτυξη ενός τουλάχιστον ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης ποιότητας ISO 17025.
Για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, της ομοιογένειας και της εύρυθμης
λειτουργίας της ομάδας έργου τίθεται ο περιορισμός ότι το 50% τουλάχιστον των μελών της
ομάδας έργου, θα πρέπει να είναι μόνιμα στελέχη των οικονομικών φορέων (πλήρης
απασχόληση ή ημι‐απασχόληση ή εταίροι οικονομικών φορέων).
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα
αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 10/9/2019 και ώρα 14:00. Η προσφορά
υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο
με τις εξής
εξωτερικές ενδείξεις:
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Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ :
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 171108/26‐8‐2019
(Ημερομηνία Διενέργειας 11/9/2019)
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ………..
«Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Συντονισμός
& Διαχείριση Έργου», «Επικοινωνία και Διάδοση» και «Ανάπτυξη ικανοτήτων – Βιώσιμοι
Υδάτινοι Πόροι (Παραδοτέο 4.3.4 Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
εργαστηρίου ISO 17025:2017)»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ΕΙΔΟΣ που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 Ο αριθμός της διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε
περίπτωση μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
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φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα
πρωτότυπο φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 10:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ‐Υπόδειγμα)
υπογεγραμμένο και κατάλληλα συμπληρωμένο από τον εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους ΙV του ανωτέρω ΤΕΥΔ. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Β) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου
19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου
καθώς και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης
Γ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.
4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό
στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των
αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.
Δ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και
να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων
καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του
τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς
υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά
στοιχεία προσφοράς.
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά
στοιχεία προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της
Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα:

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/
ΧΑΡΑΚΤ
ΗΡΙΣΤΙΚ
Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛ
ΜΟΝΑΔΑ
Ο
Σ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
[€]

1
2
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 4 μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ‐ ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές
τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές
εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για
την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
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ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ‐ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11/9/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας
ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία
ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες
προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών γίνεται δημόσια σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή
συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση
των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και διαβιβάζει
στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια σε νέα
συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα,
προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε
πρακτικό το οποίο συντάσσει. Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να
εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια η απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην
του προσωρινού αναδόχου.
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας
10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014
(ΦΕΚ Α΄74), τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην δήλωση που
προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας και συγκεκριμένα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο
εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η
υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γγ. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης
γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου (έκδοσης ενός μηνός από την
υποβολή τους) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα
τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
δ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) μέρες εργάσιμες μέρες πριν
από την υποβολή τους,
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δ1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο‐μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ,
στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας)
δ2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης,
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή
του. Σε περίπτωση που τα έγγραφα σύστασης/ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα
πρέπει να προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να
προσκομιστεί και αυτή
ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, ισχύος έως τριών μηνών πριν από την υποβολή του , από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.».
στ) Ειδικότερα για την τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας του αναδόχου :
στ1. Για τον Υπεύθυνο έργου :


Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα



Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών



Πιστοποιητικό απόδειξης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 πΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/20017 καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Ά)), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1. του
άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α).



Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες συμβάσεις, για την
απόδειξη της εμπειρίας.

στ2. Για τον Υπεύθυνο Οικονομικής διαχείρισης έργου :


Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα



Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών



Πιστοποιητικό απόδειξης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 πΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/20017 καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Ά)), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1. του
άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α).
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Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες συμβάσεις, για την
απόδειξη της εμπιρίας.

στ3. Για τον Υπεύθυνο δράσεων επικοινωνίας :


Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα



Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών



Πιστοποιητικό απόδειξης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 πΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/20017 καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Ά)), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1. του
άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α).



Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες συμβάσεις, για την
απόδειξη της εμπιρίας.

στ4. Για τον Ειδικό εμπειρογνώμονα :


Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα



Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών



Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες συμβάσεις, για την
απόδειξη της εμπειρίας.

Αν το κράτος‐μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη ‐ μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους ‐
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή της. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του
άρθρου 19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος
της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της
υπεργολαβίας υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς
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του υποψηφίου) τότε, οφείλει να προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω
πιστοποιητικά του άρθρου 13.
Αν δεν προσκομιστούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των
δέκα ημερών, ως ανωτέρω, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή
ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής, εφόσον είχε προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά
τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου.
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί
με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο
άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί
αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
Α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 127,
Β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι έως τις 31/03/2020 ημερομηνία λήξης του
έργου (Σε περίπτωση παράτασης του έργου, θα παραταθεί και η ημερομηνία λήξης της
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σύμβασης, κατόπιν έγκρισης της Κοινής Γραμματείας/ Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος).
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της
οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου
133 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης έως τις 31/03/2020(Σε περίπτωση παράτασης του έργου, θα παραταθεί και η
ημερομηνία λήξης της σύμβασης, κατόπιν έγκρισης της Κοινής Γραμματείας/ Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος).

Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει
ολοκληρώσει την ζητούμενη υπηρεσία σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα :
Παραδοτέο D.1.3.2/Α

Έκθεση υποστήριξης στη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων‐
προδιαγραφών των υπηρεσιών & προμηθειών προς ανάθεση
(υποβολή έως: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.1.3.2/Β

Έκθεση υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο από την
υπογραφή της σύμβασης έως το Δεκ 2019 (υποβολή έως:
15/01/2020)

Παραδοτέο D.1.3.2/Γ

Έκθεση υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο Ιαν‐Μαρ
2020 (31/03/2020)

Παραδοτέο D.1.3.3

Προετοιμασία και οργάνωση της 3ης συνάντησης εταίρων
(υποβολή έως: 31/12/2019)

Παραδοτέο D.2.3.2/Α

Δίγλωσσο (Ελληνικά/ Αγγλικά) τετράχρωμου banner μουσαμά
με μηχανισμό roll‐up και ενδεικτική διάσταση 0,85*2,00m.
(υποβολή έως: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.2.3.2/Β

1000 δίγλωσσα φυλλάδια διάστασης Α5 τετραχρωμία διπλής
όψης και ποιότητα χαρτιού velvet 200gr
(υποβολή έως: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)
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Παραδοτέο D.2.3.2/Γ

400 information kits αποτελούμενα από
‐
‐
‐
‐

Folder διάστασης Α4+, τετραχρωμία και ποιότητα
velvet 300gr. τουλάχιστον,
Μπλοκ σημειώσεων Α4 20 σελίδων τετραχρωμία,
στυλό και
Cart‐postal παρουσίασης του έργου με μορφή
infographic διάστασης Α5, δύο όψεων και ποιότητα
velvet 300gr

(υποβολή έως: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)
Παραδοτέο D.2.3.4

Οργάνωση ενός εργαστηρίου (workshop)
Έκθεση υλοποίησης εργαστηρίου για την τεκμηρίωση
πραγματοποίησης όλων των ανωτέρω υπηρεσιών
(υποβολή έως: 31/03/2020)

Παραδοτέο D.4.3.4

Ανάπτυξη
ενός
Συστήματος
Διαχείρισης
Ποιότητας
Εργαστηρίου ISO 17025:2017 για τη διαπίστευση του
εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας
(υποβολή έως: 31/03/2020)

Η παροχή των υπηρεσιών
Πανεπιστημιούπολη.

θα

πραγματοποιηθεί

στο

Τμήμα

Χημείας

ΑΠΘ,

Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον
δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται
ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη
εκ του λόγου αυτού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ‐ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ύλην υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με
απόφαση τη αναθέτουσας αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του
Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221.

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα :
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Πακέτο Εργασίας 1 : Διαχείριση και συντονισμός έργου (Προϋπολογισμός: 12.920,00€ με
ΦΠΑ)
Παραδοτέο D.1.3.2/Α

Έκθεση υποστήριξης στη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων‐
προδιαγραφών των υπηρεσιών & προμηθειών προς ανάθεση
(20% ‐ 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.1.3.2/Β

Έκθεση υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο από την
υπογραφή της σύμβασης έως το Δεκ 2019
(40% ‐ 15/01/2020)

Παραδοτέο D.1.3.2/Γ

Έκθεση υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο Ιαν‐Μαρ
2020
(40% ‐ με τη λήξη του έργου)

Παραδοτέο D.1.3.3

Προετοιμασία και οργάνωση της 3ης συνάντησης εταίρων
(100% ‐ 31/12/2019)

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και διάδοση (Προϋπολογισμός: 7.600,00€ με ΦΠΑ)
Παραδοτέο D.2.3.2/Α

Δίγλωσσο (Ελληνικά/ Αγγλικά) τετράχρωμου banner μουσαμά
με μηχανισμό roll‐up και ενδεικτική διάσταση 0,85*2,00m.
(100% ‐ 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.2.3.2/Β

1000 δίγλωσσα φυλλάδια διάστασης Α5 τετραχρωμία διπλής
όψης και ποιότητα χαρτιού velvet 200gr
(100% ‐ 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.2.3.2/Γ

400 information kits αποτελούμενα από
‐

Folder διάστασης Α4+, τετραχρωμία και ποιότητα
velvet 300gr. τουλάχιστον,
‐ Μπλοκ σημειώσεων Α4 20 σελίδων τετραχρωμία,
‐ στυλό και
‐ Cart‐postal παρουσίασης του έργου με μορφή
infographic διάστασης Α5, δύο όψεων και ποιότητα
velvet 300gr
(100% ‐ 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)
Παραδοτέο D.2.3.4

Οργάνωση ενός εργαστηρίου (workshop)
Έκθεση

υλοποίησης
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εργαστηρίου

για

την

τεκμηρίωση

πραγματοποίησης όλων των ανωτέρω υπηρεσιών
(100% ‐ 31/03/2020)

Πακέτο Εργασίας 4 Ενίσχυση δεξιοτήτων ‐ Βιώσιμοι υδάτινοι πόροι (προϋπολογισμός
9.500,00€)
Παραδοτέο D.4.3.4

Ανάπτυξη
ενός
Συστήματος
Διαχείρισης
Ποιότητας
Εργαστηρίου ISO 17025:2017 για τη διαπίστευση του
εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας
(100% ‐ 31/03/2020)

Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του
έργου, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο
Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές
γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του
προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016,
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση κοινοπραξίας
ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας ή της ένωσης.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να
αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά.
Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

17

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα
πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,
ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια 3 μήνες μετά το
συμφωνημένο χρόνο υλοποίησης των υπηρεσιών.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
και τους όρους ότι:
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού
4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το
σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν
προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά
συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα
ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
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2.

3.

4.

5.

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ
των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
αποκλειστικά από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ‐ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή
να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη
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ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Α,
Β, Γ και Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους
μπορεί να δοθεί προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους.
Εισαγωγή – συνοπτική περιγραφή έργου ΑQUA‐M II
H κοινή ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου είναι η προστασία
των υδάτινων πόρων του Αξιού Ποταμού, η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και η
προστασία των βιοτόπων του. Η βασική ιδέα του έργου AQUA‐M II, βασίστηκε στην κοινή
κατανόηση όλων των εταίρων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Αξιός ποταμός. Ο εν λόγω ποταμός αντιπροσωπεύει έναν από τους κύριους υδάτινους
πόρους της διασυνοριακής περιοχής. Συμβάλλει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες
που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, όπως η γεωργία, οι εξορυκτικές δραστηριότητες και η
βιομηχανία, δραστηριότητες μεγάλης οικονομικής σημασίας.
Το έργο AQUA‐M II περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομής εντός των ορίων του Δήμου
Γευγελής, για την διευθέτηση της κοίτης του παραπόταμου Suva Reka, με στόχο την
προστασία των υδάτινων αποθεμάτων, την βιώσιμη διαχείριση τους και των έλεγχο
πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον παρότι ο ποταμός είναι εξαιρετικής σημασίας, και
αποτελεί νομική απαίτηση, με βάση την Οδηγία της ΕΕ 2000/60, η επιτήρηση της ποιότητας
του νερού του, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα επιτήρησης που θα
επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση του υδάτινου περιβάλλοντος. Το έργο θα παρέχει
τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων
οργάνων (αισθητήρες) μέτρησης της ποιότητας νερού σε τρία διαφορετικά σημεία του
Αξιού ποταμού. Ένα σύστημα στην γεωγραφική περιοχή του Εταίρου 2 (Komunalec
Gevgelija), ένα στην περιοχή του Εταίρου 4 (ΔΕΥΑ Παιονίας) και ένα σε αυτήν του Εταίρου 5
(ΔΕΥΑ Χαλκηδόνας). Οι αισθητήρες αυτοί θα τοποθετηθούν σε σημεία του ποταμού κοντά
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των εταίρων. Ο εξοπλισμός αυτός θα επιτηρεί
και θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για την ποιότητα του νερού συνεχόμενα, αδιάληπτα
(24 ώρες/ 7 μέρες), και σε πραγματικό χρόνο. Θα είναι σε θέση να ανιχνεύει μεταβολές
φυσικοχημικών παραμέτρων της ποιότητας του νερού καθώς και παραμέτρους που
σχετίζονται με τα επίπεδα τοξικότητας του, ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.
Επιπλέον ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Εταίρου 3 (ΑΠΘ ΕΛΚΕ Τμήμα Χημείας) θα μπορεί
να αναλύσει δείγματα νερού του ποταμού και να ανιχνεύσει μεγάλο αριθμό
περιβαλλοντικών ρύπων (όπως φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες και άλλους
οργανικούς και ανόργανους ρύπους).
Δεδομένα από τον επιστημονικό εξοπλισμό όπως 24ώρες μετρήσεις από τους αισθητήρες
αλλά και εργαστηριακές αναλύσεις από τις δειγματοληψίες νερού που θα διενεργούνται θα
καταγράφονται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει τον μεταξύ τους συνδυασμό
και αξιολόγηση. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και στους 5 Εταίρους του έργου και θα
λειτουργούν ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την ποιότητα νερού του
ποταμού και θα διευκολύνουν τις τοπικές αρχές στην λήψη των κατάλληλων μέτρων και
στην ανάληψη δράσεων για την προστασία του ποταμού, την διατήρηση της ισορροπίας
του οικοσυστήματος, και την διαφύλαξη των βιοτόπων του. Το συγκεκριμένο σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης θα είναι το μοναδικό υπάρχον, για τον Αξιό και θα αποτελεί ένα
αξιόπιστο εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, σε περιπτώσεις έκτακτων
καταστάσεων στην παραποτάμια διασυνοριακή περιοχή. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το
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έργο αποτελεί κεφαλαιοποίηση και συνέχεια του έργου AQUA‐M II, που είχε ολοκληρωθεί
με επιτυχία στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
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Περιγραφή – ανάλυση υπό προκήρυξη έργου
Πακέτο Εργασίας 1 : Διαχείριση και συντονισμός έργου (Προϋπολογισμός: 12.920,00€ με
ΦΠΑ)
Παραδοτέο D.1.3.2 Εκθέσεις διαχείρισης έργου (προϋπολογισμός 12.320,00€): Το εν λόγω
παραδοτέο συνίσταται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το συνολικό
συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων του εταίρου, την προετοιμασία
περιοδικών και έκτακτων αναφορών και εκθέσεων, την πιστοποίηση δαπανών, την
προετοιμασία των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών, την προετοιμασία
τυχόν αιτημάτων τροποποίησης/ αλλαγών, την καθημερινή διαχείριση και επικοινωνία με
τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία, τη συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων, καθώς
και σε λοιπές τεχνικές συναντήσεις.
Παραδοτέο D.1.3.2/A

Έκθεση υποστήριξης στη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων‐
προδιαγραφών των υπηρεσιών & προμηθειών προς ανάθεση
(υποβολή έως: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.1.3.2/B

Έκθεση υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο από την
υπογραφή της σύμβασης έως το Δεκ 2019 (υποβολή έως:
15/01/2020)

Παραδοτέο D.1.3.2/Γ

Έκθεση υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο Ιαν‐Μαρ
2020 (31/03/2020)

* Οι ως άνω εκθέσεις (παραδοτέα) υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ τα έγγραφα
που τεκμηριώνουν την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. progress reports, τεχνικές
προδιαγραφές προμηθειών/ υπηρεσιών προς ανάθεση κ.λπ. στη γλώσσα που απαιτείται
βάσει του τύπου του εγγράφου ήτοι Ελληνικά ή Αγγλικά κατά περίπτωση).
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου, Ο Υπεύθυνος Έργου ή ο Υπεύθυνος
Οικονομικής Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου οφείλει να συνεργάζεται με τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο εντός της έδρας του εργαστηρίου με φυσική παρουσία για 4 έως 8
ώρες εβδομαδιαίως, το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως το πέρας του
έργου (με εξαίρεση την περίοδο από 1‐20 Αυγούστου και τις λοιπές περιόδους που είναι
κλειστό επίσημα το ΑΠΘ) για τη λεπτομερή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και του χρονοδιαγράμματος του έργου, την
αντιμετώπιση και επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν, τη διεκπεραίωση θεμάτων και
διαδικασιών που συνδέονται με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ.λπ.
Παραδοτέο D.1.3.3 Συντονιστικές συναντήσεις έργου (προϋπολογισμός 600,00€):
Σύμφωνα με την περιγραφή του συγκεκριμένου παραδοτέου στη φόρμα τεκμηρίωσης
προϋπολογισμού (Justification of Budget Form), το εν λόγω παραδοτέο συνίσταται στην
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υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διοργάνωση μίας τεχνικής συνάντησης, καθώς
και για τη συμμετοχή της στο σύνολο των συναντήσεων του έργου.
Παραδοτέο D.1.3.3

Προετοιμασία και οργάνωση της 3ης συνάντησης εταίρων
(υποβολή έως: 31/12/2019)

Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και διάδοση (Προϋπολογισμός: 7.600,00€ με ΦΠΑ)
Παραδοτέο D.2.3.2 Επικοινωνιακό Πακέτο Έργου (προϋπολογισμός 2.600,00€): Σύμφωνα
με την περιγραφή του συγκεκριμένου παραδοτέου στη φόρμα τεκμηρίωσης
προϋπολογισμού (Justification of Budget Form), το εν λόγω παραδοτέο συνίσταται (α) στο
σχεδιασμό και την εκτύπωση ενός δίγλωσσου (Ελληνικά/ Αγγλικά) τετράχρωμου banner
μουσαμά με μηχανισμό roll‐up και ενδεικτική διάσταση 0,85*2,00m., (β) στο σχεδιασμό και
την εκτύπωση 1000 δίγλωσσων φυλλαδίων διάστασης Α5 τετραχρωμία διπλής όψης και
ποιότητα χαρτιού velvet 200gr. τουλάχιστον και (γ) σχεδιασμός και εκτύπωση 400
information kits αποτελούμενων από folder διάστασης Α4+, τετραχρωμία και ποιότητα
velvet 300gr. τουλάχιστον, μπλοκ σημειώσεων Α4 20 σελίδων τετραχρωμία, στυλό και card‐
postal παρουσίασης του έργου με μορφή infographic διάστασης Α5, δύο όψεων και
ποιότητα velvet 300gr.
Όλο το υλικό δημοσιότητας που προδιαγράφεται παραπάνω, πρέπει να φέρει τα
λογότυπα έργου και προγράμματος, καθώς και να συμμορφώνεται με το σύνολο των
κανόνων δημοσιότητας του Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.
Παραδοτέο D.2.3.2/Α

Δίγλωσσο (Ελληνικά/ Αγγλικά) τετράχρωμου banner μουσαμά
με μηχανισμό roll‐up και ενδεικτική διάσταση 0,85*2,00m.
(υποβολή έως: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.2.3.2/Β

1000 δίγλωσσα φυλλάδια διάστασης Α5 τετραχρωμία διπλής
όψης και ποιότητα χαρτιού velvet 200gr
(υποβολή έως: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο D.2.3.2/Γ

400 information kits αποτελούμενα από
‐

Folder διάστασης Α4+, τετραχρωμία και ποιότητα
velvet 300gr. τουλάχιστον,
‐ Μπλοκ σημειώσεων Α4 20 σελίδων τετραχρωμία,
‐ στυλό και
‐ Cart‐postal παρουσίασης του έργου με μορφή
infographic διάστασης Α5, δύο όψεων και ποιότητα
velvet 300gr.
(υποβολή έως: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)
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Παραδοτέο D.2.3.4 Οργάνωση ενός εργαστηρίου (workshop) (προϋπολογισμός
5.000,00€): Σύμφωνα με την περιγραφή του συγκεκριμένου παραδοτέου στη φόρμα
τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form), το εν λόγω παραδοτέο
συνίσταται στη διοργάνωση ενός μονοήμερου εργαστηρίου (workshop) εντός του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του έργου και των
αποτελεσμάτων του στην ακαδημαϊκή κοινότητα (καθηγητές, φοιτητές κ.λπ.), καθώς και την
παρουσίαση καλών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ της
ακαδημαϊκής κοινότητας και των εταίρων του έργου.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

την ενοικίαση αίθουσας 60 ατόμων,
την εξασφάλιση οπτικοακουστικού και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού, την
εξασφάλιση μεταφραστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ηχογράφησης,
τη διάθεση διερμηνέα στις επίσημες γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά και επίσημη
γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας),
τη διάθεση επισιτιστικών υπηρεσιών με μορφή coffee‐station (καφές φίλτρου,
χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, μπισκότα, κέικ, finger food, ζεστά πιάτα και service),
την εξασφάλιση της συμμετοχής τριών προσκεκλημένων ομιλητών εντός Ελλάδας
και της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους (1 διανυκτέρευση),
το σχεδιασμό και την εκτύπωση 20 αφισών τετραχρωμία velvet 200 gr. διάσταση Α3
και 100 προσκλήσεων‐προγραμμάτων τετραχρωμία velvet 200 gr. διάσταση Α5
καθώς και την αποστολή 20 εξ αυτών σε επιλεγμένους παραλήπτες που θα
καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή,
τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό της πρόσκλησης‐προγράμματος στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα και την προώθηση της ηλεκτρονικά μέσω ευρείας λίστας
αποδεκτών που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή,
τη διάθεση δύο ατόμων για γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου
(εγγραφές, διάθεση υλικού, τήρηση λίστας συμμετεχόντων, φωτογράφιση κ.λπ.)
το σχεδιασμό και την εκτύπωση βεβαιώσεων συμμετοχής
τη συνολική υποστήριξη στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και τον απολογισμό του
εργαστηρίου (σχεδιασμός περιεχομένου προγράμματος, πρόταση ομιλητών,
αποστολή δελτίων τύπου, σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων κ.λπ.)

Παραδοτέο D.2.3.4

Οργάνωση ενός εργαστηρίου (workshop)
Έκθεση υλοποίησης εργαστηρίου για την τεκμηρίωση
πραγματοποίησης όλων των ανωτέρω υπηρεσιών
(υποβολή έως: 31/03/2020)

Πακέτο Εργασίας 4 Ενίσχυση δεξιοτήτων ‐ Βιώσιμοι υδάτινοι πόροι (προϋπολογισμός
9.500,00€)
Παραδοτέο D.4.3.4 Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίου
σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 17025:2017 για τη διαπίστευση του
Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας για χημικές δοκιμές
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(προϋπολογισμός 9.500,00€): Σύμφωνα με την περιγραφή του συγκεκριμένου παραδοτέου
στη φόρμα τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form), το εν λόγω
παραδοτέο συνίσταται στην υποστήριξη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης
Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας Εργαστηρίου για τη διαπίστευση του εργαστηρίου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO
17025:2017.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει διαγνωστική μελέτη και θα προτείνει τα πεδία
διαπίστευσης (τουλάχιστον 2), τα οποία θα οριστικοποιηθούν από κοινού με τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του εργαστηρίου. Τα πεδία διαπίστευσης θα αναφέρονται:




στον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων και άλλων οργανικών ρύπων με χρήση υγρής
χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας σε
υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα (π.χ επιφανειακά νερά)
στον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων (π.χ pH, αγωγιμόττηα, κλπ) σε
υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα (π.χ επιφανειακά νερά)

Στη συνέχεια θα αναπτύξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (εγχειρίδιο, διαδικασίες,
κατευθυντήριες γραμμές, έγγραφα παρακολούθησης), την επικύρωση και επαλήθευση των
μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει το εργαστήριο ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO 17025.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος για το έργο, θα προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:
1.
Συγγραφή/παράδοση των απαιτούμενων εγγράφων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO
17025:2017, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

•

Σχεδιασμός πειραμάτων για την επικύρωση των μεθόδων

•

Έντυπα, τα οποία αναφέρονται στις επιμέρους διαδικασίες,

•

Οδηγίες Εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με τη λειτουργία του εργαστηρίου και
τις παραμέτρους στις οποίες πρόκειται να διαπιστευτεί

•

Διάφορα αρχεία‐λογισμικά, τα οποία απαιτούνται π.χ. για τον υπολογισμό της
αβεβαιότητας για τις παραμέτρους στις οποίες πρόκειται να διαπιστευτεί το
εργαστήριο και για την επικύρωση των μεθόδων

•

Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση απαιτείται από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
17025:2017.

2.
Παρακολούθηση της δοκιμαστικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της
Ποιότητας στο εργαστήριο μετά την παράδοση των απαιτούμενων εγγράφων του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 17025:2017 μέχρι και τη λήψη του πιστοποιητικού.
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Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου, το μέλος της Ομάδας Έργου του Αναδόχου
που καλύπτει τη σχετική ειδική εμπειρία (ειδικός εμπειρογνώμονας) οφείλει να
συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο εντός της έδρας του εργαστηρίου με φυσική
παρουσία για 16 ώρες εβδομαδιαίως το διάστημα από 1 Ιουλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου
2019 (με εξαίρεση την περίοδο από 1‐20 Αυγούστου).
Παραδοτέο D.4.3.4

Ανάπτυξη
ενός
Συστήματος
Διαχείρισης
Ποιότητας
Εργαστηρίου ISO 17025:2017 για τη διαπίστευση του
εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας
(υποβολή έως: 31/03/2020)

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, έχουν ως εξής:
Α) Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς
Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού φακέλου
σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια:
α) K1. Πληρότητα και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας έργου και κατανομής
εργασιών.
Συντελεστής: 10%
β) K2. Κατανόηση του Έργου: Κατανόηση του αντικειμένου, του περιβάλλοντος και των
απαιτήσεων του έργου
Συντελεστής: 30%
γ) K3. Μεθοδολογική προσέγγιση: Οργάνωση και ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών
και παραδοτέων, καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων και
εργαλείων
Συντελεστής: 40%
δ) K4. Προγραμματισμός και Οργάνωση Υλοποίησης Έργου: Φάσεις ‐ Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
Συντελεστής: 10%
ε) Κ5. Διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και παραδοτέων και το σχέδιο ποιότητας του
έργου
Συντελεστής: 10%
ΣΥΝΟΛΟ 100
Αναλυτικότερα, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται με
βάση τον παρακάτω τύπο :
Σ.Β.Τ.Π. = (0,10 xΒ. Κ1) + (0,30 xΒ. Κ2) + (0,40 xΒ. Κ3) + (0,10 x Β.Κ4)+ (0,10 xΒ.Κ5)
όπου: Σ.Β.Τ.Π. : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Β.Κ1,
Β.Κ2,
Β.Κ3, Β.Κ4 και Β.Κ5: η βαθμολογία της επιτροπής για τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης (Κ1,
Κ2, Κ3, Κ4, Κ5).
Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές, και αυξάνεται μέχρι 120 για τις
περιπτώσεις που αυτές υπερκαλύπτονται.
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Β) Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς
Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, η συγκριτική βαθμολογία της
οικονομικής προσφοράς (Σ.Β.Ο.Π.) θα καθοριστεί βάσει του κάτωθι τύπου: Σ.Β.Ο.Π. = 100 Χ
(Χαμηλότερη Οικον. Προσφορά/ Οικον. Προσφορά Διαγωνιζόμενου). Οι τιμές που
εισάγονται στον τύπο είναι τιμές χωρίς ΦΠΑ. Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται
στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Γ) Τελικό Αποτέλεσμα
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
και με χρήση συντελεστών βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική
προσφορά.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε 90% και ο
συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 10%.
Αναλυτικότερα, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) κάθε προσφοράς καθορίζεται από
τον τύπο: Τ.Β.Α.= [(Σ.Β.Τ.Π*0,9)+(Σ.Β.Ο.Π.*0,1)]
όπου:
Τ.Β.Α.: ο τελικός βαθμός αξιολόγησης
Σ.Β.Τ.Π.: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (βλ. «Βαθμολόγηση τεχνικής
προσφοράς» παραπάνω) Σ.Β.Ο.Π.: η συγκριτική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς
(βλ. «Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών» παραπάνω).
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
είναι εκείνη με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) και κατά συνέπεια
επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό
Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος επιλέγεται
με κλήρωση, που πραγματοποιείται παρουσία τόσο της Επιτροπής Αξιολόγησης του
διαγωνισμού όσο και των οικονομικών φορέων που ισοβαθμούν. Η αξιολόγηση των
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προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους
της διακήρυξης, απορρίπτονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού)
Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,
αφενός το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας(ΕΛΚΕ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού ΑΠΘ,
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ 090049627, ΔΟΥ Δ’ Θεσ/νίκης, και
αφετέρου .................................................................................................... , που εδρεύει στ
…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ .........................
και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει προς τον πρώτο συμβαλλόμενο τις
παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια και για τις ανάγκες υλοποίησης του
ερευνητικού έργου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων» το
οποίο συγχρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής
Βοήθειας IPA)& Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) μέσω του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IPA Cross Border
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009», με κωδικό MIS 5030774, με
επιστημονικά υπεύθυνη την κα Λαμπροπούλου Δημητρούλα, Επικ. Καθηγήτρια του
Τμήματος Χημείας ΑΠΘ.
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Συγκεκριμένα ο δεύτερος συμβαλλόμενος πρόκειται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την
υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Συντονισμός & Διαχείριση Έργου», «Επικοινωνία και
Διάδοση» και «Ανάπτυξη ικανοτήτων – Βιώσιμοι Υδάτινοι Πόροι (Παραδοτέο 4.3.4
Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας εργαστηρίου ISO 17025:2017).
Η παροχή των υπηρεσιών αυτών ανατέθηκαν στο δεύτερο συμβαλλόμενο ύστερα από τον
υπ’ αριθ. Πρωτ. 171108/2019 συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 11/9/2019 από
τον πρώτο συμβαλλόμενο, όσο και μετά την από ……………….. τεχνική προσφορά του
δεύτερου συμβαλλόμενου, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ............... απόφαση κατακύρωσης της
Επιτροπής Ερευνών.
Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και
αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο έως τις 31/03/2020 ημερομηνία
λήξης του προγράμματος (Σε περίπτωση παράτασης του έργου, θα παραταθεί και η
ημερομηνία λήξης της σύμβασης, κατόπιν έγκρισης της Κοινής Γραμματείας/ Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος).
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται θα
γίνεται από την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου κα. Λαμπροπούλου Δημητρούλα, Επικ.
Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ.
Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλομένου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
συμφωνείται ότι ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ................. πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
(24%) και πρόκειται να καταβληθεί ως εξής:
σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
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Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, με την
προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής της χρηματοδότησης από τον φορέα
χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνείται να παράσχει τις ανατιθέμενες σε
αυτόν υπηρεσίες ή τις παρέχει πλημμελώς, το Α.Π.Θ./ΕΛΚΕ μπορεί να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση μονομερώς και να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που
υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά του δεύτερου συμβαλλομένου.
Ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα την υπ’ αριθ. .................................. εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα ..............................,
ποσού ‐..................‐ Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας έως τις 31/06/2020 (διάρκειας 3 μηνών μετά το
συμφωνημένο χρόνο παροχής των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη).
Η κυριότητα όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης ανήκει στον πρώτο συμβαλλόμενο, που μπορεί να προβαίνει στη διάθεση και
αξιοποίησή τους.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει
από την εκτέλεση της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης
αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων.
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Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄αριθμόν 171108/2019 διακήρυξη
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο

Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας και Συντονισμού ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, ……………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης),που αφορά στο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το
συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
‐ Ονομασία: [ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ]
‐ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [72812]
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΔΕΑ, 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΝ/ΠΟΛΗ
ΑΠΘ]
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/ ΒΕΝΕΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ/ΛΩΛΟΥ ΝΙΚΗ]
‐ Τηλέφωνο: [2310996752, 2310996754, 2310994051]
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: [Procur@rc.auth.gr]
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.rc.auth.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ‐ CPV (71356300)]
‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC005473295]
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[171108/2019]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

[] Ναι [] Όχι

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
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Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

37

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

39

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii∙
2. δωροδοκίαviii,ix∙
3. απάτηx∙
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxi∙
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii∙
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1‐6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]∙
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο‐(‐α): [ ],
λόγος(‐οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxix;
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxx
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
‐ Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

‐[.......................]
‐[.......................]

[] Ναι [] Όχι

xxi

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής;

[.......................]
[] Ναι [] Οχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[…...........]
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πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxiii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxiv κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

[] Ναι [] Όχι
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αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxv.

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(‐ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
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Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης‐πλαίσιο.
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης‐
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xix Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xx . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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xxiii

Πρβλ άρθρο 48.

xxiv
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

52

