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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ακαδημίας 40

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός κωδικός

10174

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

2132116433 - 2132116426

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

v.fragkanastasi@tpd.gr / e.gkika@tpd.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Β. Φραγκαναστάση / Ε. Γκίκα
www.tpd.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Τ.Π.&Δ.) είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός
οργανισμός εξυπηρέτησης του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή δραστηριοποιείται στην φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής οριζόμενων από τις
εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών (χρηματικών, τελωνειακών, αυτούσιων, κ.λπ.). Επίσης το
ΤΠ&Δ στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω χορήγησης δανείων προς Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, συνδέσμους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.Δ.Δ. και δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την εκτέλεση έργων υποδομής, ή έργων γενικού
συμφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, το Τ.Π.&Δ. εξυπηρετεί το δημόσιο και
κοινωνικό συμφέρον με την αποδοχή πάσης φύσεως υποχρεωτικών καταθέσεων, τη φύλαξη και
διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων και λοιπών οργανισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε
κείμενες διατάξεις, την περιορισμένη αποδοχή καταθέσεων, τη μίσθωση θυρίδων καθώς και την
παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγημένων δανείων στεγαστικού τομέα.

Στοιχεία επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και μέσω της διαδικτυακής
πύλης της Αναθέτουσας Αρχής:www.tpd.gr.
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β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16, όπως
ισχύει.

Χρηματοδότηση Σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΤΠ&Δ. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον
ΚΑΕ 0439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του
προϋπολογισμού του Τ.Π.&Δ. οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Το αντικείμενο του Σύμβασης συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών εταιρικού μετασχηματισμού και
εταιρικής αναδιοργάνωσης, καθώς και χρηματοοικονομικών και εν γένει οικονομικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς το Τ.Π.&Δ. αναφορικά με τη απόσχιση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. και
την εισφορά τους σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του Ν. 3965/2011 που πρόκειται να ιδρυθεί, στις ακόλουθες
κατηγορίες :
Μελέτη του υφιστάμενου πλαισίου και την ανάπτυξη σχετικών σεναρίων απόσχισης των εμπορικών
δραστηριοτήτων του οργανισμού, πάντα μέσα στο προβλεπόμενο από το Ν.3965/2011 πλαίσιο,
σχεδιασμό της απόσχισης των εμπορικών δραστηριοτήτων και εξειδίκευση του σχεδιασμού σε
επιχειρηματικό σχέδιο και πλάνο Μετάβασης στην νέα Α.Ε..
Υποστήριξη στην σύσταση και αδειοδότηση της προβλεπόμενης Α.Ε. και μετέπειτα εισφορά σε αυτήν
των εμπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. σε Α.Ε. που θα συσταθεί αποκλειστικά για τον σκοπό
αυτό.
Υποστήριξη στην ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων βιωσιμότητας της προβλεπόμενης Α.Ε. Το
ΤΠ&Δ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, με αντίστοιχη
αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης της
υλοποίησης εγκεκριμένου σεναρίου βιωσιμότητας μέσω εξεύρεσης της κατάλληλης χρηματοδότησης
(π.χ. συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή, κ.λπ.), κατά τα προβλεπόμενα στο 4.5.1 της παρούσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων, Common Procurement Vocabulary (CPV): 79400000-8 «Υπηρεσίες παροχής γενικών
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης».
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των
υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€550.000,00) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €682.000,00, ΦΠΑ
€132.000,00). Ο προϋπολογισμός αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν μέσω της
παρούσας σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δύναται να αποφασίσει μονομερώς την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση
του φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα), με τους ίδιους όρους έως
45,4% του συμβατικού τιμήματος (βλ. παρ. 4.5.1 της παρούσας), με βάση την Οικονομική Προσφορά του
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υποψηφίου Αναδόχου, για τις υπηρεσίες υποστήριξης της υλοποίησης του εγκεκριμένου σεναρίου
βιωσιμότητας μέσω εύρεσης χρηματοδότησης (βλ. παρ. 7.1.2.2 της παρούσας).
Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης της αύξησης του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης
ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% €310.000,00, ΦΠΑ €60.000,00)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)
ανέρχεται σε οκτακόσιες ευρώ (€800.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ
24% €992.000,00, ΦΠΑ €192.000,00).
Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν από τη λήξη της Σύμβασης,
δηλαδή πριν την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, και στην περίπτωση που η
συνολική διάρκεια της σύμβασης παραταθεί κατά την παρ. 6.2.2. της παρούσας, πριν από τη λήξη του
χρόνου παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, με έγγραφη μονομερή δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής προς
τον Ανάδοχο.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης και το δικαίωμα προαίρεσης αναλύονται ως εξής:

Αρχική Σύμβαση
Δικαίωμα προαίρεσης
φυσικού αντικειμένου
Σύμβασης
ΣΥΝΟΛΟ:

Προϋπολογισμός
(χωρίς ΦΠΑ)
550.000,00€

132.000,00€

Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)
682.000,00€

250.000,00€

60.000,00€

310.000,00€

800.000,00€

192.000,00€

992.000,00€

ΦΠΑ 24%

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, ενώ η διάρκεια δικαιώματος προαίρεσης
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες όπως ορίζεται στην Παρ. 6.2 της παρούσας.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι
– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό Πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του Ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
2. του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
3. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
4. τις διατάξεις του Ν.4254/07.04.2014 (Α 85), όπως ισχύει, με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», και
συγκεκριμένα τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.3: «Μείωση εργοδοτικού κόστους και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», όπως ισχύει.
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5. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, όπως ισχύει.
6. της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως
ισχύει.
7. του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως έχει
τροποποιηθεί από τον Ν.4700/2020 (Α’ 127) και ισχύει σήμερα του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων…», όπως ισχύει.
8. Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
9. του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει,
10. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύει
11. του Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
όπως ισχύει,
12. του Ν.Δ.496/1974 (Α’ 204) «Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
13. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, όπως ισχύει,
14. του Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,
15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει,
16. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,όπως ισχύει,
17. των διατάξεων της του Ν.3965/2011 (Α’ 113/2011) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλάδος εμπορικών
δραστηριοτήτων, στον οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες της χορήγησης δανείων σε ιδιώτες
(φυσικά και νομικά πρόσωπα), κατά την εκάστοτε διέπουσα το Ταμείο νομοθεσία, και των
καταθέσεων, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως εκ του νόμου υποχρεωτικών καταθέσεων.», όπως
ισχύει,
18. της Υ.Α.34/2012 (β’ 55/2012) «Έγκριση της υπ’ αριθμό 3427/22−12−2011 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του
Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου», όπως ισχύει,
19. της Υ.Α.2/23510/0094 (Α’ 1083/2012) , «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ'
εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011», όπως ισχύει,
20. του Π.Δ.95/1996 (Α’ 76/1996), «Οργανισμός Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», όπως ισχύει
21. του Π.Δ.169/2013 (Α’ 272/2013) , «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους
φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», όπως ισχύει,
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22. του Ν.4254/2014 (Α’ 85/2014), «Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων συνεχίζει τη δραστηριότητα
του αποκλειστικά για τις υφιστάμενες δραστηριότητες χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων
ούτε αποδοχής νέων καταθέσεων», όπως ισχύει,
23. της Υ.Α.30478 ΕΞ 2019 (Β’ 4279/2019), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά μεταξύ άλλων και για την εμπορική δραστηριότητα
του Ταμείου», όπως ισχύει,
24. του Ν.4270/2014 (Α’ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει,
25. του Ν.4072/2012 (Α’ 86/2012) , «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,
26. του Ν.4261/2014 (Α’ 107/2014), «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ)», όπως ισχύει,
27. του Ν.2515/1997 (Α’ 154/1997) όπως ισχύει, «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού,
λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
28. του ΠΔΤΕ 2577/2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές
αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει,
29. του Ν.4624/2019 (Α’ 137/2019) , «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
30. της με αρ. 3729/4/18-2-2021 (ΑΔΑ: Ρ0ΓΤ469ΗΗ7-79Ρ) Απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης, για την προμήθεια υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της Απόσχισης
του κλάδου των Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τ.Π. και Δανείων και της εισφοράς του στην Α.Ε. του
Ν. 3965/2011 για ένα έτος με δυνατότητα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου για ένα
έτος ακόμη.
31. της με αρ. 28770/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ3ΝΗ-7ΣΘ) Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συνολικού ποσού 855.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για τα έτη 2022 (545.600,00) και 2023 (310.000,00) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0439
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του προϋπολογισμού του
Τ.Π. και Δανείων, υπό την προϋπόθεση της μέριμνας της εγγραφής των σχετικών πιστώσεων στον
προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνει υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων
του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2021-2023. (Ν.4549/2018/ΦΕΚ Α’ 105).
32. της με αρ. 3731-6/11-3-21 (ΑΔΑ:ΨΤ7Ψ469ΗΗ7-Ε91) Απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π&Δ, έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (136.400,00)
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού
εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, επιμεριζόμενης σε βάρος
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Τ.Π. & Δανείων για τα οικονομικά έτη
2021 (136.400,00), 2022 (545.600,00) και 2023 (310.000,00) για την προμήθεια υπηρεσιών Συμβούλου
Υποστήριξης Απόσχισης του κλάδου των εμπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π. και Δ. και της εισφοράς
του στην Α.Ε. του Ν. 3965/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα άσκησης
δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου για ένα έτος ακόμη.
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33. της υπ’ αρ. 3733/2/1-4-21 (6Ε95469ΗΗ7-ΖΑΡ) Απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ έγκρισης της Διακήρυξης
του διαγωνισμού, των όρων αυτής, και της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού.
34. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31-5-2021
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 27-4-2021.

και ώρα 15:00 και η

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης
http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 4-6-2021 και ώρα 12:00.

1.6

Δημοσιότητα

Α.Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21-4-2021 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ.
Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 26-4-2021.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 26-4-2021: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 107543.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια) στις 26-4-2021. (ΑΔΑ: 912Φ469ΗΗ7-ΘΦ4)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.tpd.gr στις 26-4-2021.

1.7

Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1
2.1.1

Γενικές Πληροφορίες
Έγγραφα της Σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
Η προκήρυξη της Σύμβασης ( ΑΔΑΜ: 21PROC008528044 ), , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.
H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
Oι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία – πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος. Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης: Ο οικονομικός
φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν
από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή
εκτέλεση της σύμβασης.
2.1.3

Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 21-5-2021 και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της Σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α΄188).
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό και συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων της παρούσας. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Ταμείο Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Τ.Π.&Δ. με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Τ.Π.&Δ., τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών
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μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.
Οι εγγυοδοτικές παρακαταθήκες ή εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα
εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυοδοτικών παρακαταθηκών ή εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2
2.2.1

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Δικαίωμα συμμετοχής

2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ.,
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε
περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση
να περιβληθεί σε νομική μορφή (κοινοπραξία φορολογικού δικαίου), και η ένωση, στην περίπτωση αυτή
υποχρεούται να το πράξει. Ειδικότερα, οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που επιλεγούν ως
Ανάδοχος, θα πρέπει μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την υπογραφή της
Σύμβασης, να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας με ένα και μοναδικό
Α.Φ.Μ. για την ένωση, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπρόσωπους των κοινοπρακτούντων
οικονομικών φορέων, όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:
ότι τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον προς την Αναθέτουσα
Αρχή, για οποιαδήποτε υποχρέωση της κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη παροχή
υπηρεσιών
η έδρα της κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων που κοινοπρακτούν
και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, και
τα ποσοστά συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στην κοινοπραξία
και το ειδικότερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστος εξ αυτών.
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τα έγγραφα της Σύμβασης, υποχρεώσεων
τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνο
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου
ή άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.
2.2.1.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης,
οποιαδήποτε από τα μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
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ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυοδοτική παρακαταθήκη ή εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα
Εγγυήσεων Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης της παρούσας.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας
της Σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης Σύμβασης και μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι έντεκα χιλιάδες ευρώ (€11.000,00).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5. της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά:
1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σε περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους σε προηγούμενο στάδιο της κατακύρωσης εφόσον, δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ή σε ένα από τα μέλη του, εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν.2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
Ν.3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.4.2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αποκλεισμού αφορά:
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμη
Εταιρεία - Ο.Ε. και Ετερόρρυθμη Εταιρεία - Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE) στους
διαχειριστές.
ββ) Στις περιπτώσεις Α.Ε. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γγ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν για τις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), δεν έχει καθοριστεί περίοδος αποκλεισμού κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 , αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων
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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.
γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, στοιχεία α έως και γ, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 73 Ν.4412/2016 όπως ισχύει, πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με Αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) δεν έχει καθοριστεί περίοδος αποκλεισμού κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 (γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
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με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης Σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της Σύμβασης.
2.2.4

Κριτήρια επιλογής

2.2.4.1

Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες
εταιρικού μετασχηματισμού και εταιρικής αναδιοργάνωσης, καθώς και υπηρεσίες χρηματοοικονομικών
και εν γένει οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.4.2

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να
διαθέτουν:
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) κλεισμένες τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017,
2018, 2019) ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι
λιγότερες από τρεις συνολικά, τουλάχιστον ίσου ποσού με το 200% της εκτιμώμενης αξίας της υπό
ανάθεση Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
β) μέσο ετήσιο «ειδικό» κύκλο εργασιών (για υπηρεσίες εταιρικού μετασχηματισμού και εταιρικής
αναδιοργάνωσης, καθώς και υπηρεσίες χρηματοοικονομικών και εν γένει οικονομικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών) για τις τρεις (3) κλεισμένες τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017, 2018, 2019) ή, τις
οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από
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τρεις συνολικά, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση Σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.
Επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να εμφανίζει στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις είτε α) ζημιογόνα αποτελέσματα μετά φόρων σε κάθε μία χωριστά κατά τις τρεις
τελευταίες χρήσεις είτε β) αρνητικά ίδια κεφάλαια σε κάθε μία χωριστά κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από κάθε μέλος της
ένωσης/κοινοπραξίας .
2.2.4.3

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

2.2.4.3.1 Επαγγελματική ικανότητα
3. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να
διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση
έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με την υπό ανάθεση Σύμβαση.
Συγκεκριμένα απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά:
•
•

•

Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού
εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης
Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υλοποίησης
εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης ή και υπηρεσιών διαχείρισης και
παρακολούθησης κύριων παρεμβάσεων σε εταιρείες ή οργανισμούς (υπηρεσίες Project
Management Office - PMO)
Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών και χρηματοοικονομικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα παραπάνω έργα απαιτείται να έχει υλοποιηθεί με αποδέκτη
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και ένα (1) από τα παραπάνω έργα απαιτείται να έχει υλοποιηθεί με
αποδέκτη φορέα του Δημοσίου.
Επισημαίνεται ότι η τεκμηρίωση της επαγγελματικής ικανότητας ζητείται να αποδεικνύεται κατά τα
τελευταία πέντε (5) έτη λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης υλοποίησης
έργων στην χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών
φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία και να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ οικονομικών
φορέων προς όφελος του Έργου και του δημοσίου συμφέροντος.
2.2.4.3.2 Ομάδα Έργου
4. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να
διαθέτουν Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την υλοποίηση της Σύμβασης.
Συγκεκριμένα απαιτείται να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστο στελέχη με τις κάτωθι
ειδικότητες:
Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) γενική συμβουλευτική
εμπειρία με:
τουλάχιστον οκταετή (8ετή) εμπειρία σε έργα εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής
αναδιοργάνωσης, εκ των οποίων έξι (6) έτη σε θέση Επιβλέποντα/Διευθυντή Υπευθύνου
Έργων ή Υπεύθυνου Έργου.
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θέση Διευθυντή ή Υπεύθυνου Έργου σε έργο υπηρεσιών εταιρικού
μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης, με συμβατικό τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο
των διακοσίων (200.000,00) χιλιάδων ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική
συμβουλευτική εμπειρία με:
τουλάχιστον πενταετή (5ετή) εμπειρία σε έργα εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής
αναδιοργάνωσης
θέση Υπεύθυνου Έργου σε έργο υπηρεσιών εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής
αναδιοργάνωσης, με συμβατικό τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο των εκατό (100.000,00)
χιλιάδων ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
Δύο (2) έμπειρους Συμβούλους εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης, καθένας
εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική συμβουλευτική εμπειρία με εξειδικευμένη
εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω αντικείμενα:
Σχεδιασμός εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης
Υλοποίηση εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης
Υλοποίηση υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης κύριων παρεμβάσεων σε
εταιρείες ή οργανισμούς (υπηρεσίες PMO)
Υλοποίηση υπηρεσιών αξιολόγησης χαρτοφυλακίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Τουλάχιστον δύο (2) Συμβούλους εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης,
καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετή
(3ετή) γενική συμβουλευτική εμπειρία με εξειδικευμένη εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) από τα
παρακάτω αντικείμενα:
Σχεδιασμός εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης
Υλοποίηση εταιρικού μετασχηματισμού/εταιρικής αναδιοργάνωσης
Υλοποίηση υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης κύριων παρεμβάσεων σε
εταιρείες ή οργανισμούς (υπηρεσίες PMO)
Υλοποίηση υπηρεσιών αξιολόγησης χαρτοφυλακίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Έναν (1) έμπειρο Σύμβουλο σε θέματα λογιστικής/φοροτεχνικά ο οποίος να διαθέτει τίτλο
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή και τουλάχιστον
δεκαετή (10ετή) γενική συμβουλευτική σε θέματα λογιστικής/φοροτεχνικά με εξειδικευμένη
εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
Οικονομική διαχείριση και οικονομικές καταστάσεις σε φορείς του ιδιωτικού ή/και
δημοσίου τομέα
Λογιστική υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Τουλάχιστον δύο (2) Συμβούλους σε θέματα λογιστικής/φοροτεχνικά καθένας εκ των οποίων να
διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετή (3ετή) γενική
συμβουλευτική εμπειρία με εμπειρία σε θέματα λογιστικής/φοροτεχνικά.
Έναν (1) έμπειρο Νομικό Σύμβουλο ο οποίος να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
και τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία ως νομικός με
εξειδικευμένη εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω αντικείμενα:
Νομική υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
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Νομική υποστήριξη στον σχεδιασμό ή/και υλοποίηση εταιρικού μετασχηματισμού
Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών
Δημοσιονομικό Δίκαιο
Τουλάχιστον δύο (2) Νομικούς Συμβούλους καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών
ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετή (3ετή) γενική νομική εμπειρία με εξειδικευμένη
εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω αντικείμενα:
Νομική υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Νομική υποστήριξη στον σχεδιασμό ή/και υλοποίηση εταιρικού μετασχηματισμού
Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών
Δημοσιονομικό Δίκαιο
Δύο (2) έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή
(10ετή) εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
Παροχή οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού ή/και δημοσίου
τομέα
Υποστήριξη στην προσέλκυση και αξιολόγηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για φορείς του
ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα
Χρηματοοικονομική υποστήριξη συναλλαγών φορέων του ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα
Τουλάχιστον δύο (2) χρηματοοικονομικούς συμβούλους καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετή (3ετή) γενική εμπειρία και εμπειρία σε
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:
Παροχή οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού ή/και δημοσίου
τομέα
Υποστήριξη στην προσέλκυση και αξιολόγηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για φορείς του
ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα
Χρηματοοικονομική υποστήριξη συναλλαγών φορέων του ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα

2.2.4.4

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια των πληροφοριών και να
διαθέτουν οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών και συγκεκριμένα
ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013 ή ισοδύναμα.
2.2.5

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (βλ. παρ. 2.2.4.2 της παρούσας) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (βλ.
παρ. 2.2.4.3 της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
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του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
Σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων και επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από
τα μέλη της αρκεί όμως συνολικά-αθροιστικά να καλύπτονται όλες.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση/κοινοπραξία, τα
απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης, πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη
φύση, χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας
2.2.6

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα
με το Παράρτημα IV – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=4719748436675358#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%
2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%
2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D18zq5xjq5b_4 1
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

1

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης.
Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων για την κάλυψη κριτηρίων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κριτηρίων σχετικά με την τεχνικής και επαγγελματική ικανότητα, ο
τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς.
Εφόσον το τμήμα της Σύμβασης που προτίθεται ο υποψήφιος να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτο ή τρίτους υπερβαίνει αθροιστικά το 30% της συνολικής αξίας της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαίρεσης), η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για όλους τους υπεργολάβους, οι
οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.

2.2.6.2

Αποδεικτικά μέσα-δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.4 - 2.2.5).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που
έχει αναθέσει τη Σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκληση για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής τους.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1:
-

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’:
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
-

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2. α’, πέραν
του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Για τους
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις), δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

γ) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση γ’
-

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή 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
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 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
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 :
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παραπάνω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8:
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.4.1 προσκομίζουν τα αναφερόμενα:
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση Σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου
2.2.4.1. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4.2 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα:
α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018,
2019), στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με
την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές
δηλώσεις.
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β) Υπεύθυνη δήλωση του μέσου «ειδικού» κύκλου εργασιών, ήτοι που αφορά ειδικότερα την παροχή
ανάλογων υπηρεσιών (υπηρεσίες εταιρικού μετασχηματισμού και εταιρικής αναδιοργάνωσης, καθώς και
υπηρεσίες χρηματοοικονομικών και εν γένει οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών), για τις τρεις
προηγούμενες του έτους διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2017, 2018, 2019).
Σε περίπτωση φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλονται
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (α και
β), για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
γ) Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.3 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Πίνακα έργων που καλύπτει τις απαιτήσεις του κριτηρίου, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας ολοκλήρωσης και τον παραλήπτη του έργου. Ο Πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα:

ΤΙΤΛΟΣ
Α/Α
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΕ Ο ΦΟΡΕΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

-

Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή
πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια
αρχή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα και προσκόμιση της
σχετικής έγγραφης σύμβασης, των τιμολογίων και τεκμηριωτικών στοιχείων πληρωμής.

-

Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του
ιδιώτη, όπως εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπο, είτε του οικονομικού φορέα.

Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά, σε έκταση όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας
έκαστο.
β) Πίνακες των στελεχών με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.3.2. της παρούσας σύμφωνα με
τα ακόλουθα υποδείγματα:
Πίνακας των υπαλλήλων του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΡΓΟΥ
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΟΥ

Α/Α

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)

•

Ως ποσοστό συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3)

Ο οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά με τον παραπάνω πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνες
δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών. Οι εξωτερικοί συνεργάτες, θα δηλώνουν ότι το Έργο (αντικείμενο
της παρούσας Διακήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, τελούν σε γνώση τους.
γ) Βιογραφικά σημειώματα (βλ. Παράρτημα V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος της παρούσας)
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου
2.2.4.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα:
Πιστοποιητικά που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια πληροφοριών που παρέχει
ο προσφέρων (πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επίσημες
βεβαιώσεις από αρμόδια γραφεία ή υπηρεσίες για την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων) σε ισχύ, από
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ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλεια πληροφοριών
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης:
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ Γ.Ε.ΜΗ.),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νομικής σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα)
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές , εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νομικά την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες Αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
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Επιπλέον υποβάλλεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης με το οποίο α) συστήνεται η ένωση β)
αναγράφεται και να οροθετείται με σαφήνεια το μέρος της Σύμβασης και το ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή)
του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, γ)
δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης
(leader) δ) και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ή από οποιοδήποτε
άλλο κατάλληλο μέσο).

2.3
2.3.1

Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κατανόηση Περιβάλλοντος
και Ειδικών Απαιτήσεων

• Κατανόηση εσωτερικού/εξωτερικού περιβάλλοντος
Έργου
• Κατανόηση σκοπού και στόχων έργου
• Αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
• Εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/κινδύνων
και τρόποι αντιμετώπισης του

20%

2.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

• Σαφήνεια και πληρότητα μεθοδολογικής προσέγγισης
ως προς την κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών
• Σαφήνεια και πληρότητα των προτεινόμενων
πακέτων εργασίας/υπηρεσιών/δραστηριοτήτων
• Ανάλυση, δομή και οργάνωση των παραδοτέων
• Πληρότητα προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

40%

3.

Οργάνωση Διοίκησης &
Υλοποίησης Έργου

• Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργάνωσης
διοίκησης και υλοποίησης έργου
• Τρόπος οργάνωσης Ομάδας έργου

30%

Διασφάλιση Ποιότητας

• Αποτελεσματικότητα προτεινόμενου συστήματος
διασφάλισης ποιότητας
• Σαφήνεια και πληρότητα προτεινόμενων δεικτών
παρακολούθησης έργου

10%

1.

4.

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Επεξήγηση κριτηρίων
Κριτήριο 1: Κατανόηση Περιβάλλοντος και Ειδικών Απαιτήσεων
Εξετάζεται και αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του
Τ.Π.&Δ. και ειδικότερα η κατανόηση ως προς την οργάνωση του Τ.Π.&Δ., τις προσφερόμενες υπηρεσίες
και προϊόντα, τους εμπλεκόμενους φορείς στην λειτουργία του Ταμείου, το νομικό του και θεσμικό
πλαίσιο, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις που το αφορούν. Εξετάζεται και αξιολογείται η
κατανόηση του σκοπού και των στόχων του Έργου όπως και διασυνδέονται με το περιβάλλον του Έργου.
Επίσης, αξιολογείται η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του Έργου ως προς τους αναγνωρισμένους

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Έργου και τους εντοπισμένους κινδύνους και τους προτεινόμενους
τρόπους αντιμετώπισης τους.

Κριτήριο 2: Μεθοδολογία Υλοποίησης
Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα των προτεινόμενων Πακέτων Εργασίας ως προς την
κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών και ως προς την ανάλυση τους σε Υπηρεσίες και Δραστηριότητες, η
ανάλυση των μεθοδολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η διασύνδεση και αλληλεπίδραση
μεταξύ των επιμέρους Πακέτων Εργασίας, Υπηρεσιών, Δραστηριοτήτων, καθώς και η διασύνδεση τους με
παραδοτέα. Εξετάζεται και αξιολογείται η ανάλυση, δομή και οργάνωση των προτεινόμενων παραδοτέων,
καθώς η πληρότητα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων της
Διακήρυξης, καθώς και ως προς την ανάλυση του σε επίπεδο Πακέτων Εργασίας, Υπηρεσιών,
Δραστηριοτήτων και άλλων σημαντικών οροσήμων του Έργου.

Κριτήριο 3: Οργάνωση Διοίκησης & Υλοποίησης Έργου
Εξετάζεται και αξιολογείται το προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης Έργου και η αποτελεσματικότητα της
προτεινόμενης οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης και των αντίστοιχων διαδικασιών διοίκησης της
Ομάδας Έργου. Επίσης, αξιολογείται ο τρόπος οργάνωσης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, οι ρόλοι και
οι αρμοδιότητες των μελών της Ομάδας Έργου, καθώς και το προτεινόμενο πλαίσιο επικοινωνίας του
Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή και λοιπούς εμπλεκόμενους.

Κριτήριο 4: Διασφάλιση Ποιότητας
Εξετάζεται και αξιολογείται η ανάλυση του προτεινόμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας όπως αυτό
είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Έργου. Επίσης, αξιολογείται ο προτεινόμενος μηχανισμός
παρακολούθησης της υλοποίησης του Έργου, καθώς και το προτεινόμενο σύστημα δεικτών
παρακολούθησης της προόδου της υλοποίησης του Έργου.

2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά
προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. 2.3.1.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
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 (Βi) θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Α. Κατάταξη προσφορών
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ ο
οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
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Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax

η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Βi

η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin

το συνολικό συγκριτικό (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi

το συνολικό συγκριτικό (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) κόστος της προσφοράς i

Λi

το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής είναι η
προσφορά με το μεγαλύτερο Λi. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το
μεγαλύτερο Βi (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi ,
Βi) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

2.4
2.4.1

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα Διακήρυξη (βλ. παρ. 1.5 της παρούσας), στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή
πύλη http://www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας
Υ.Α.
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα
Άρθρα 22 και 36 Ν.4412/2016, όπως ισχύει, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση
να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
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τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η Υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υ.Α.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η Αναθέτουσα
Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
Ν.4412/16, όπως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επιπλέον των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων: Παράρτημα II – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς και
Παράρτημα III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς τις οποίες υποβάλλουν ομοίως με την μορφή
αρχείων τύπου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένες.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την επιφύλαξη

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1. του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυοδοτική παρακαταθήκη ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3

Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα
κατωτέρω αναφερόμενα και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και των παραγράφων
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, συμπληρωμένη σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρέχονται στο
Παράρτημα VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.
Ε.Ε.Ε.Σ.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί υποβάλουν το Ε.Ε.Ε.Σ., εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως εκπρόσωπος
του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης).
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα IV – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)).
Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες για το μέρος IV Κριτήρια επιλογής του Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνουν μόνο
την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».
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Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ως εξής :
Το Ε.Ε.Ε.Σ. του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, συμπληρώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό
φορέα, εξάγεται, αποθηκεύεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
από
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
Πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του Ε.Ε.Ε.Σ. βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Επισημαίνονται τα ακόλουθα, αναφορικά με την συμπλήρωση και υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ.:
α. Ε.Ε.Ε.Σ. –Οικονομικού φορέα
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και
υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ..
β. Ε.Ε.Ε.Σ. – Στήριξη οικονομικού φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, με την προσφορά υποβάλλεται χωριστό
Ε.Ε.Ε.Σ., που συμπληρώνεται και υπογράφεται ψηφιακά από τον τρίτο/ους, συμπληρώνοντας:
•

τις ενότητες των Α και Β του Μέρους ΙΙ , το Μέρος ΙΙΙ , το Μέρος IV σχετικά με τις ικανότητες που
δανείζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις

Για την υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του
ΕΕΕΣ του προσφέροντος.
γ. Ε.Ε.Ε.Σ. - Ενώσεις οικονομικών φορέων κοινοπραξίες κλπ.
Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ.), υποβάλλεται χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε έναν συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα.
δ. Ε.Ε.Ε.Σ. - Υπεργολάβοι:
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους (βλ.
Ε.Ε.Ε.Σ., μέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος
συμπληρώνει και υπογράφει ψηφιακά χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο υποβάλλεται εντός του φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα πεδία της ενότητας Α και Β του Μέρους ΙΙ και τα πεδία
των ενοτήτων του Μέρους ΙΙΙ καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις.
Για την υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για
την υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. του προσφέροντος.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της
παρούσας και συγκεκριμένα των Παραρτημάτων I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης και II – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, της παρούσας Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στα ως άνω Παραρτήματα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για αυτό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά τους και
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υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα
με το Παράρτημα II – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης (σε συμπιεσμένη μορφή
και κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf. Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην τεχνική
προσφορά τους το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
προσφέροντα.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ειδικότερα ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιέχει το υπόδειγμα που παρέχεται στο
Παράρτημα III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης το οποίο πρέπει να
υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη. Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά
μονάδα μέτρησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα της παρούσας. .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
Ν.4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης) που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας Διακήρυξης.
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2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι της ημερομηνίας υποβολής των
φακέλων των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Στην περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή
της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε
όχι.
2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
1) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2, (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
2) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας
Διακήρυξης,
3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016,
4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
5) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ’ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του Ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων,
6) η οποία είναι υπό αίρεση,
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7) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
8) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Σύμβασης,
9) η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία
(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των
αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς,
10) η οποία παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των πινάκων οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές και των
αντιστοίχων πινάκων οικονομικής προσφοράς με τιμές,
11) της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαίρεσης).
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
3.1.1

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την 4-6-2021
και ώρα 12:00. Στη συνέχεια και την ίδια μέρα αν δεν έχει άλλως προσδιοριστεί, η αρμόδια
Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη αποσφράγισης και του έντυπου φακέλου της προσφοράς , κατά
την οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία αυτών κατά φύλλο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
1) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες ή εγγυητικές επιστολές προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους,
2) στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να
εγκριθεί από αυτή και να ορίσει την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών
προσφορών.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της παρούσας.
3) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού Αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες
για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται
στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε
του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή
επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στους προσφέροντες. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ’ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.
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3.2

Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου –
Προσωρινού Αναδόχου

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
Ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.6.2 της παρούσας Διακήρυξης ήτοι:
-

τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
Διακήρυξης,
τα αποδεικτικά για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.5
αυτής.
τα αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας του παρόντος 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο της κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. Α’ του ν. 4412/2016,
όπως ισχύει, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ε.Ε.Ε.Σ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) και 2.2.5 (στήριξη στην ικανότητα τρίτων) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί, οι οποίες
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επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 – 2.2.5 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της Σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως έκπτωτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης

Η Aναθέτουσα Aρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, εκτός από τον προσωρινό
Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της
Σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4 της παρούσας. ΄
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 συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
1. Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.
2. Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 324
του Ν. 4700/2020.
3. Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οι οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνο στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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Κατά την κατάρτιση και εκτέλεση της Σύμβασης, πέραν των απαιτήσεων ασφάλειας, θα διασφαλίζεται η
εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής που δύναται να περιέλθουν στη
γνώση του Αναδόχου στο πλαίσιο των εργασιών του. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών μπορεί να
σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής, τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων,
καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών
και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα
ακόλουθα:
•
•

•
•
•

3.4

Δεν επιτρέπεται από τον Ανάδοχο η χρήση των πληροφοριών αυτών, πέραν του σκοπού των
εργασιών που ανατίθενται.
Θα λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών
καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του. Εάν οποιαδήποτε στιγμή, υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν
διαρρεύσει ή πρόκειται να διαρρεύσουν πληροφορίες, θα ενημερωθεί άμεσα ο Υπεύθυνος Έργου
της Αναθέτουσας Αρχής.
Θα ακολουθείται κάθε επιπλέον έγγραφη οδηγία ή ενημέρωση ασφάλειας που θα δοθεί από την
Αρχής για την προστασία των πληροφοριών.
Δε θα μεταβληθούν ή διαγραφούν πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς προηγούμενη
έγγραφη ρητή άδεια.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να ελεγχθεί οποιοσδήποτε
προσωπικός υπολογιστής ή φορητό αποθηκευτικό μέσο του αναδόχου, βρεθεί στην Αναθέτουσα
Αρχή.
o Κατόπιν της περάτωσης των εργασιών, οι πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής,
διαγράφονται από υπολογιστικά συστήματα και φορητά αποθηκευτικά μέσα του
Αναδόχου.
o Οι όροι της Σύμβασης δεσμεύουν τον Ανάδοχο ακόμα και μετά τη λήξη των εργασιών του
στην Αναθέτουσα Αρχή.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
1) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
2) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
3) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf
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το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 όπως ισχύει και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα
Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
Σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/16. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και την περ. α. της παρ. 1 του
άρθρου 9 του Π.Δ.. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και την περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ.. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με
την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν
της διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
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αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 όπως ισχύει.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη της ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

3.6

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
Σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσας. Εφόσον παρέχεται με εγγυοδοτική παρακαταθήκη ή
εγγυητική επιστολή τράπεζας το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα υποδείγματα που
περιλαμβάνονται στο Παραρτήματα VI – Υποδείγματα Εγγυοδοτικών Παρακαταθηκών ή Εγγυητικών
Επιστολών της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης λόγω της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά
την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

3.7

Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, οι όροι της
παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

3.8

Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί 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
όπως ισχύει.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό τίμημα σε
οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το συμβατικό τίμημα
εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε τράπεζα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, 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 η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της
εκδοχέως Τράπεζας.
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά
του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με
τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου,
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν τουλάχιστον ίση εμπειρία και ίσα
προσόντα με τα αντικαθιστάμενα.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 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 Αναθέτουσας Αρχής. 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. Σε περίπτωση λύσης ή
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε
αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Για κάθε διαφορά που πιθανόν προκύψει από την παρούσα Διακήρυξη, καθώς και την εκτέλεση της
Σύμβασης μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής.
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3.9

Υπεργολαβία

3.9.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.
3.9.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα
Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, κατόπιν
προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου αυτή να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της, κατά την ως άνω διαδικασία.
3.9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της Σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

3.10 Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της
Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ειδικότερα :
3.10.1 Δικαίωμα προαίρεσης
1. Δικαίωμα προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου:
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το κάτωθι δικαίωμα προαίρεσης το οποίο δύναται να ασκήσει κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, με μονομερή δήλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, συγκεκριμένα:
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (€250.000,00) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €310.000,00 ΦΠΑ 24%
€60.000,00) για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στο
Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης), έως 45,4%, με
τους ίδιους όρους και με αντίστοιχη προαναφερθείσα αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις
τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση
την οικονομική του προσφορά.
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Η αύξηση του φυσικού αντικειμένου αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης της υλοποίησης εγκεκριμένου
σεναρίου βιωσιμότητας μέσω εξεύρεσης κατάλληλης χρηματοδότησης (όπως αυτές περιγράφονται στην
Παρ. 7.1.2.2).
Η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία
περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

3.10.2 Παράταση της Σύμβασης
Τυχόν παράταση της Σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω συνυπολογίζεται για την προσμέτρηση των
προθεσμιών που επιφέρουν τις συνέπειες της παραγράφου 6.4 της παρούσας. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

3.11 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
3.11.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης.
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις συνθήκες και την οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Τρόπος Πληρωμής

4.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
1) Καταβολή ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μετά την
παραλαβή του παραδοτέου Οριστικό Πλάνο Μετάβασης.
2) Καταβολή ποσοστού 50% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μετά την
παραλαβή των παραδοτέων «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) για την Απόσχιση των Εμπορικών
Δραστηριοτήτων» και «Έκθεση Αξιολόγησης Σεναρίων Βιωσιμότητας & Προτεινόμενο Σενάριο»
3) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή Έκθεσης
Προόδου Υλοποίησης της Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων για τον Μήνα #12.
Σχετικά με την πληρωμή του φυσικού αντικειμένου μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης,
η συμβατική αμοιβή που αφορά έως σε 45,4% αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και αντιστοιχεί σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000,00) μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., διακρίνεται σε αμοιβή
διαχείρισης της συναλλαγής και αμοιβή επιτυχίας οι οποίες επιμερίζονται και καταβάλλονται με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) ποσοστό 60% ως αμοιβή διαχείρισης της συναλλαγής η οποία καταβάλλεται με τον ακόλουθο τρόπο:
καταβολή ποσοστού 20% της αμοιβής διαχείρισης με την παραλαβή του παραδοτέου Τεύχη
Συναλλαγής
καταβολή ποσοστού 60% της αμοιβής διαχείρισης με την παραλαβή του παραδοτέου Έκθεση
Αξιολόγησης Προσφορών & Προτιμητέος Επενδυτής
καταβολή ποσοστού 20% της αμοιβής διαχείρισης με την παραλαβή του παραδοτέου Τελική
Έκθεση Απολογισμού Συναλλαγής
β) ποσοστό 40% ως αμοιβή επιτυχίας η οποία καταβάλλεται με το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταβάλλεται αμοιβή
επιτυχίας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
4.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
1) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει.
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3) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
4)

Κράτηση φόρου 8% για προμήθεια υπηρεσιών επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση
των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιμολογίου.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α..
Επίσης, με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

4.2

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου - Κυρώσεις

4.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που
είναι σύμφωνες με την Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.

4.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
3) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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4.3

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθησης της σύμβασης),
6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β και δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

4.4

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται έκαστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
5.1

Παρακολούθηση της Σύμβασης

5.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του N.4412/2016 όπως ισχύει.
5.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των παραδοτέων /υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των τμηματικών παραδόσεων της παρούσας.

5.2

Διάρκεια Σύμβασης

5.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και νοείται το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως την υποβολή του παραδοτέου «Έκθεση Προόδου Υλοποίησης
της Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων για τον Μήνα #12», ενώ η διάρκεια υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και νοείται το χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία απόφασης ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης έως την υποβολή
του παραδοτέου «Τελική Έκθεση Απολογισμού Συναλλαγής», σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στη συνολική διάρκεια περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για
την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου
παραδοτέου που ορίζει την λήξη της Σύμβασης και την έναρξη της οριστικής παραλαβής του αντικειμένου
της Σύμβασης.

5.2.2. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμοδίου οργάνου
του 6.1.1. της παρούσης, που διοικεί τη Σύμβαση, η συνολική διάρκεια της Σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας του δικαιώματος προαίρεσης) μπορεί να
παρατείνεται χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τον ανάδοχο, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Τυχόν παράταση της Σύμβασης σύμφωνα
με τα ανωτέρω συνυπολογίζεται για την προσμέτρηση των προθεσμιών που επιφέρουν τις συνέπειες της
παραγράφου 6.4 της παρούσας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 217 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

5.3

Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης
της Σύμβασης γίνεται από αρμόδια Ε.Π.Π.Ε. που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με τα κατωτέρω
αναλυτικώς αναφερόμενα.
Η παράδοση του αντικειμένου της Σύμβασης από τον Ανάδοχο γίνεται υποχρεωτικά εντός των
προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 7.1.2.4 της παρούσας, όπως θα εξειδικευθεί με
την προσφορά του Αναδόχου και θα αναφερθεί στη Σύμβαση.
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Η παράδοση κάθε παραδοτέου από τον ανάδοχο και η παραλαβή του από την Ε.Π.Π.Ε. γίνεται με την εξής
διαδικασία:
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Ε.Π.Π.Ε. κάθε παραδοτέο με την ένδειξη «Έκδοση 1». Η Ε.Π.Π.Ε. το εξετάζει
και διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσης - τις τυχόν παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου
ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και
συμπληρωμένο εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η
διαδικασία αναθεώρησης των παραδοτέων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές σύμφωνα με
την παραπάνω διαδικασία, οπότε τα διορθωμένα και συμπληρωμένα παραδοτέα υποβάλλονται με την
ένδειξη «Έκδοση 2» και την ένδειξη, Έκδοση 3».
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής η Ε.Π.Π.Ε.:
α) Αν κρίνει, ότι το παραδοτέο, όπως τυχόν διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα ανωτέρω,
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής του παραδοτέου,
το οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή που αποφασίζει το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την υποβολή του. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια και εφαρμόζεται το άρθρο 219 παρ. 6 του Ν.4412/2016.
β) Αν κρίνει, ότι το παραδοτέο, όπως τυχόν διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα ανωτέρω, δεν
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσει προσωρινό πρωτόκολλο, στο οποίο
αναφέρει τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις και γνωμοδοτεί, αν αυτές επηρεάζουν την καταλληλότητα του
παραδοτέου και συνεπώς αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Σύμβασης. Σε καταφατική περίπτωση με
το ίδιο πρωτόκολλο η Ε.Π.Π.Ε. εισηγείται την επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής, ανάλογης με τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, διαφορετικά εισηγείται την απόρριψη και, αν το κρίνει σκόπιμο, την
αντικατάσταση του παραδοτέου. Το πρωτόκολλο αυτό υποβάλλεται από την Ε.Π.Π.Ε. στην Αναθέτουσα
Αρχή η οποία αποφασίζει επί της παραλαβής και της εκπτώσεως επί της συμβατικής τιμής. Αν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει την παραλαβή του παραδοτέου με παρεκκλίσεις η Ε.Π.Π.Ε. συντάσσει
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με βάση την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Οι εγγυοδοτικές παρακαταθήκες ή εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
Ανάδοχος.

5.4

Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση

Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει την απόρριψη του παραδοτέου, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,
μπορεί να εγκρίνει την αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης,
μέσα σε προθεσμία που τάσσεται με την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, η προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της συνολικής
διάρκειας της Σύμβασης και ο Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινική ρήτρα λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και
την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το παραδοτέο που απορρίφθηκε
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μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξη η συνολική διάρκεια της Σύμβασης,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
6.1

6.1.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Περιβάλλον της Σύμβασης

Αποστολή του Τ.Π.&Δ. και δραστηριότητες
Το Τ.Π.&Δ. αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού
συμφέροντος και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού
Οικονομικών.
Στις 29 Ιουλίου 1839 συστάθηκε, με νόμο, Καταθετικό Ταμείο Παρακαταθηκών και στη συνέχεια με τον
Ν.1608/1919 ιδρύθηκε το Τ.Π.&Δ.. Εξελίχθηκε σε αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό Οργανισμό
(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - Ν.Π.Δ.Δ.) περιφερειακής ανάπτυξης, ο οποίος λειτουργεί υπό την
εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και πλέον περιλαμβάνεται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στον
υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) για
μέρος των δραστηριοτήτων του που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Λόγω νομικής μορφής (Ν.Π.Δ.Δ.), το
Τ.Π.&Δ. δεν συμμετέχει στη διατραπεζική αγορά και τα διαθέσιμά του είναι υποχρεωτικά κατατεθειμένα
στην Τ.τ.E..
Αποστολή του Τ.Π.&Δ. αποτελεί η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής οριζόμενων από
τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών (χρηματικών, τελωνειακών, αυτουσίων κ.λπ.),η στήριξη
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω χορήγησης δανείων προς Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού
συνδέσμους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ και δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την
εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, και η
εξυπηρέτηση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος με την αποδοχή πάσης φύσεως υποχρεωτικών
καταθέσεων, την φύλαξη και διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων και λοιπών οργανισμών,
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, την περιορισμένη αποδοχή καταθέσεων, τη μίσθωση
θυρίδων καθώς και την παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγημένων δανείων στεγαστικού τομέα.
Οργανωτική δομή ΤΠ&Δ
Η οργανωτική δομή του Τ.Π.&Δ. αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:
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Πλαίσιο λειτουργίας ΤΠ&Δ μετά τον Ν.3965/2011
Ο Ν.3965/2011 αναμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας του Τ.Π.&Δ. με βασικό σημείο τον λειτουργικό
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σε εμπορικές και δεσμευμένες. Με βάση τον προαναφερόμενο νόμο
συστάθηκε στο Τ.Π.&Δ. κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων στον οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες
χορήγησης δανείων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και της παρακολούθησης ή και
διακράτησης καταθέσεων άλλων από αυτών των υποχρεωτικών δια νόμου. Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει
ότι ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων πρέπει να υπόκεινται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση.
Αναλυτικότερα, δεν επιτρέπεται η σταυροειδής επιδότηση ή οποιαδήποτε άλλης μορφής άμεση ή έμμεση
χρηματοδότηση. Ο κλάδος των εμπορικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να τηρεί τα ελάχιστα υποχρεωτικά
όρια δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία περί
πιστωτικών ιδρυμάτων. Mέχρι την απόσχιση του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου, για την
κάλυψη σημαντικής επί έλαττον απόκλισης από το ελάχιστο όριο των εφαρμοστέων δεικτών ρευστότητας,
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το Ταμείο μπορεί να κάνει χρήση πόρων
του από παρακαταθήκες, με σκοπό να επανέλθει ο δείκτης ρευστότητας του.
Προβλέπεται ότι το Ταμείο μπορεί να χορηγεί δάνεια μόνο προς Ο.Τ.Α., συνδέσμους και ενώσεις αυτών,
καθώς και προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπό τον όρο ότι αυτά έχουν ως σκοπό την εξυγίανση
των Ο.Τ.Α. ή την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Προβλέπεται
επίσης ότι το Ταμείο μπορεί να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα τη διενέργεια παραλαβής
παρακαταθηκών οι οποίες στην συνέχεια να αποδίδονται στο Ταμείο. Τέλος, προβλέπεται ότι δεν θίγεται
η ισχύς των όρων των δανείων που συνομολογήθηκαν από το Ταμείο πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω
νόμου.
Σχετικά με την απόσχιση του κλάδου των εμπορικών δραστηριοτήτων προβλέπεται ότι με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, αποσχίζεται ο
ανωτέρω κλάδος και εισφέρεται, μετά από αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων από ανεξάρτητο
εκτιμητή, σε Α.Ε. η οποία θα ιδρυθεί από το Ταμείο. Η εν λόγω απόσχιση ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών
από την έναρξη της ισχύος του νόμου, ενώ η ανώνυμη εταιρεία απαλλάσσεται από τυχόν φόρους που
έχουν σχέση με την απόσχιση. Επίσης, αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, καθώς και
κάθε σχετικό θέμα, ενώ καθορίζονται και θέματα που αφορούν το προσωπικό. Σημειώνεται ότι με την
αριθμό 34/13-1-2012 (ΦΕΚ 55/Β’/24-1-2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.
3427/22-12-2011 (ΑΔΑ:ΒΟΝΗ469ΗΗ7-ΞΧΝ) απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ. με την οποία καθορίζονται τα
στοιχεία του Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που εντάσσονται στον Εμπορικό Κλάδο του Ταμείου.
Στο Ν.3965/2011 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εκδίδεται κανονισμός με τον οποίο εξειδικεύονται οι
αρχές που διέπουν την εσωτερική οργάνωση και την άσκηση δραστηριοτήτων του Ταμείου, ώστε να
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση του Ταμείου με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού και την απαγόρευση
σταυροειδών επιδοτήσεων, ρυθμίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή κατάρτιση και τον έλεγχο των
προσωρινών και οριστικών καταστάσεων και λογαριασμών, καθορίζονται όροι για την άσκηση της
επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα της λειτουργίας του. Σχετικά με αυτή
την πρόβλεψη εκδόθηκε η Υ.Α. 2/23510/0094 (Α’ 1083/2012) , «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011», όπως ισχύει.

Τέλος, σύμφωνα με το Ν.3965/2011 συστάθηκε στο Τ.Π.&Δ. κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων στον
οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητες χορήγησης δανείων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
καθώς και της παρακολούθησης και διακράτησης καταθέσεων άλλων από αυτών των υποχρεωτικών δια
νόμου – οι υπόλοιπες δραστηριότητες δηλαδή οι παρακαταθήκες κ.λ.π., εντάσσονται στο δεσμευμένο
κλάδο. Με βάση τα προαναφερόμενα τα επί μέρους στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που εντάχθηκαν
στο κλάδο εμπορικής δραστηριότητας προσδιορίζονται από μελέτη που εγκρίθηκε με απόφαση Δ.Σ. του
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Τ.Π.&Δ. η οποία εγκρίθηκε στη συνέχεια με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κατά τον λογιστικό
διαχωρισμό της εμπορικής δραστηριότητας από τη δεσμευμένη οι κύριες παραδοχές προσδιορισμού ήταν,
όλα τα δάνεια σε ιδιώτες είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα εισφέρονται στον κλάδο εμπορικής
δραστηριότητας και οι σχετικές και ήδη σχηματισμένες με αυτά τα δάνεια προβλέψεις ακολουθούν επίσης
τα δάνεια αυτά. Επιπροσθέτως, όλες οι μη υποχρεωτικές δια νόμου καταθέσεις εισφέρονται στον
εμπορικό κλάδο και λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται δραστηριότητες οι οποίες δεν
συνάδουν με την λειτουργία του δεσμευμένου τομέα του Ταμείου μετά την εφαρμογή του νόμου επίσης
εισφέρονται στον κλάδο εμπορικής δραστηριότητας. Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις παραμένουν στο δεσμευμένο κλάδο του Ταμείου.
Το χαρτοφυλάκιο του κλάδου εμπορικής δραστηριότητας του Τ.Π.&Δ. περιλαμβάνει δάνεια σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα και εμπορικές καταθέσεις. Ειδικότερα, καταγράφονται (με ημερομηνία 30-6-2020)
161.871 χορηγημένα δάνεια (δεν περιλαμβάνονται τιτλοποιημένα δάνεια) με συνολική αξία
€2.640.000.000 τα οποία έχουν χορηγηθεί στην συντριπτική πλειοψηφία τους σε
υπαλλήλους/συνταξιούχους του Ελληνικού Δημοσίου (99,5%), νέους επιστήμονες (0,5%) και ΝΠΙΔ (0,3%).
Τα προαναφερθέντα δάνεια ουσιαστικά αντιστοιχούν σε δύο τύπους: Στεγαστικά δάνεια (περίπου 52%
στο σύνολο των χορηγημένων δανείων), δάνεια μικροεπισκευών (48% του συνόλου του χαρτοφυλακίου),
καθώς και ένα μικρός αριθμός δανείων σε νέους επιστήμονες. Τα περισσότερα δάνεια του
χαρτοφυλακίου είναι ενυπόθηκα (52%), ένα σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει καθυστέρηση (39%) και ένα
μέρος των δανείων έχουν ρυθμιστεί (26%).
Αναφορικά με τις υφιστάμενες καταθέσεις, καταγράφονται 88.792 λογαριασμοί καταθέσεων με συνολική
αξία €2.300.000.000 εκ των οποίων η πλειοψηφία αντιστοιχεί σε καταθέσεις ταμιευτηρίου (74%), ενώ οι
υπόλοιπες αντιστοιχούν σε προθεσμιακές καταθέσεις (26%), καθώς και σε ένα μικρό αριθμό καταθέσεων
όψεως.

6.1.2

Αντικείμενο της Σύμβασης

6.1.2.1. Σκοπός & στόχοι της Σύμβασης
Στο παραπάνω πλαίσιο το Τ.Π.&Δ. καλείται να αποσχίσει τις εμπορικές δραστηριότητες του οργανισμού
και να τις εισφέρει τους σε Α.Ε. όπως προβλέπεται από το Ν.3965/2011. Για τον σκοπό αυτό, το Τ.Π.&Δ.
με την παρούσα Διακήρυξη επιθυμεί να αναθέσει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδιασμού και
υλοποίησης εταιρικού μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης, καθώς και χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών σε Σύμβουλο με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία, ο οποίος θα υποστηρίξει το Τ.Π.&Δ. στα
ακόλουθα:
Μελέτη του υφιστάμενου πλαισίου και την ανάπτυξη σχετικών σεναρίων απόσχισης των
εμπορικών δραστηριοτήτων του οργανισμού, πάντα μέσα στο προβλεπόμενο από το Ν.3965/2011
πλαίσιο, σχεδιασμό της απόσχισης των εμπορικών δραστηριοτήτων και εξειδίκευση του
σχεδιασμού σε Επιχειρηματικό Σχέδιο και Πλάνο Μετάβασης στην νέα Α.Ε..
Υποστήριξη στην σύσταση και αδειοδότηση της προβλεπόμενης Α.Ε. και μετέπειτα εισφορά σε
αυτήν των εμπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. τους σε Α.Ε. που θα συσταθεί αποκλειστικά
για τον σκοπό αυτό.
Υποστήριξη στην ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων βιωσιμότητας της προβλεπόμενης Α.Ε.
καθώς και υποστήριξη στην υλοποίηση του εγκεκριμένου από το ΤΠ&Δ σεναρίου βιωσιμότητας
μέσω συναλλαγής με επενδυτή ο οποίος θα συμμετέχει στη νέα Α.Ε.. Το Τ.Π.&Δ. διατηρεί το
δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, με αντίστοιχη αύξηση του
συμβατικού τιμήματος, με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησης
εγκεκριμένου σεναρίου βιωσιμότητας μέσω εξεύρεσης της κατάλληλης χρηματοδότησης (π.χ.
συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή, κ.λπ.), σύμφωνα με το 4.5.1. της παρούσης.
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6.1.2.2. Φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης του Συμβούλου Υποστήριξης της Απόσχισης των Εμπορικών
Δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. και εισφοράς τους σε Α.Ε. του Ν.3965/2011, διακρίνεται στα ακόλουθα
Πακέτα Εργασίας και Υπηρεσίες:

Πακέτο Εργασίας 1: Μελέτη & Σχεδιασμός της Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Στο Πακέτο Εργασίας 1, οι υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα
ακόλουθα:

Ανάλυση υφιστάμενου πλαισίου:
Μελέτη του υφιστάμενου ρυθμιστικού, νομοθετικού, κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου του
Τ.Π.&Δ., καθώς και του αντίστοιχου πλαισίου που αφορά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Εντοπισμός, αξιολόγηση και επισήμανση των κύριων θεσμικών, εμπορικών, επιχειρηματικών,
παραμέτρων και κύριων παραδοχών σε σχέση με το έργο και την επίδραση αυτών στην απόσχιση
των εμπορικών δραστηριοτήτων και την εισφορά τους σε Α.Ε., καθώς και την μετέπειτα λειτουργία
και βιωσιμότητα της νέας Α.Ε.
Benchmarking με βέλτιστες πρακτικές σε οργανισμούς με συναφείς με το Τ.Π.&Δ. υπηρεσίες στο
εξωτερικό ή/και συναλλαγές απόσχισης δραστηριοτήτων.
Σύνθεση ευρημάτων μελέτης υφιστάμενου πλαισίου και ανάλυση εσωτερικού/εξωτερικού
περιβάλλοντος (SWOT Analysis) των εμπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ.

Επιβεβαίωση σκοπού και ανάπτυξη σεναρίων απόσχισης:
Επιβεβαίωση σκοπού απόσχισης και προσδιορισμός περιμέτρου απόσχισης εμπορικών
δραστηριοτήτων. Έλεγχος συμβατότητας περιμέτρου απόσχισης με προβλεπόμενα Ν.3965/2011.
Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης σεναρίων απόσχισης (ενδεικτικά αναφέρονται: βιωσιμότητα,
συμβατότητα με νομικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, επενδυτικό ενδιαφέρον, οργάνωση/λειτουργία
οργανισμού και Α.Ε., πολυπλοκότητα διαδικασίας μετάβασης)
Ανάπτυξη σεναρίων απόσχισης (περιγραφή σεναρίου και διαδικασίας υλοποίησης του,
ποσοτικοποίηση, ανάλυση επιπτώσεων)
Αξιολόγηση σεναρίων με βάση τα παραπάνω κριτήρια
Εισήγηση προς τη Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. προτεινόμενου σεναρίου απόσχισης και ενσωμάτωση
σχολίων/παρατηρήσεων και οριστικοποίηση σεναρίου

Εξειδίκευση σεναρίου:
Ανάπτυξη Πλάνου Μετάβασης στο προτεινόμενο σενάριο. Προσδιορισμός απαιτούμενων
ενεργειών σε οργανωτικό, νομικό, ρυθμιστικό και λειτουργικό επίπεδο με εξειδίκευση σε
απαιτήσεις σε πόρους (ανθρώπινους, τεχνικούς, χρηματοδοτικούς, υποδομών), ανάπτυξη
αναλυτικού χρονοδιαγράμματος μετάβασης, προσδιορισμός εμπλεκομένων στην υλοποίηση του
Πλάνου, αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιμέρους ενεργειών και κινδύνων και τρόπων αντιμετώπισης
τους. Ανάπτυξη προτεινόμενου μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης Πλάνου
Μετάβασης.
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για την νέα Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το
πλαίσιο απόσχισης που θα έχει προδιαγραφεί στο προτεινόμενο Σενάριο. Ιδιαίτερη έμφαση θα
πρέπει να δοθεί στην ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών που θα προκύψουν από την
υλοποίηση του συγκεκριμένου Business Plan.
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Επικαιροποίηση του Πλάνου Μετάβασης με τα δεδομένα του Business Plan, ανάλυση των
επιπτώσεων της υλοποίησης του προτεινόμενου σεναρίου και της δημιουργίας της νέας Α.Ε. στον
υπόλοιπο οργανισμό. Ανάπτυξη προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Πακέτο Εργασίας 2: Υποστήριξη Υλοποίησης Απόσχισης
Στο Πακέτο Εργασίας 2, οι υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα
ακόλουθα:

Προετοιμασία Απόσχισης:
Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο Πλάνο Μετάβασης
και αφορούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την σύσταση και την οργάνωση της νέας Α.Ε.
Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου που συνδέεται με τις εμπορικές δραστηριότητες και αποτύπωση
υφιστάμενης κατάστασης του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
o Διερεύνηση ιστορικών χαρακτηριστικών (προϊοντικές κατηγορίες, στρατηγική
χορηγήσεων, ιστορική αποδοτικότητα, διαδικασίες περιορισμού πιστωτικού κινδύνου,
πρακτικές αποτίμησης και ανάκτησης
o Ανάλυση δεδομένων χαρτοφυλακίου και εξασφαλίσεων
o Πρόταση δειγματοληψίας και δειγματοληπτική ανάλυση δανειακών φακέλων (πληρότητα,
ορθότητα, πρακτικές χορήγησης και ρύθμισης, αξίες εξασφαλίσεων)
o Pro-forma εκτίμηση αξίας χαρτοφυλακίου
Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο Πλάνο Μετάβασης
και αφορούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την λογιστική απόσχιση και φορολογική
μεταχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.
Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο Πλάνο Μετάβασης
και αφορούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αδειοδότηση της νέας Α.Ε. από την Τ.τ.Ε..
Υποστήριξη στην ανάπτυξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης η οποία θα ρυθμίζει τις προϋποθέσεις,
τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και της εισφοράς του εμπορικού κλάδου στην νέα
Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Υλοποίηση Απόσχισης:
Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο Πλάνο Μετάβασης,
καθώς και στην Υπουργική Απόφαση και αφορούν στην σύσταση και οργάνωση της νέας Α.Ε.
Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο Πλάνο Μετάβασης,
καθώς και στην Υπουργική Απόφαση και αφορούν στην λογιστική απόσχιση και φορολογική
μεταχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων στην νέα Α.Ε.
Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που έχουν αποτυπωθεί στο Πλάνο Μετάβασης,
καθώς και στην Υπουργική Απόφαση και αφορούν στην αδειοδότηση της νέας Α.Ε. από την Τ.τ.Ε..
Παρακολούθηση Υλοποίησης Απόσχισης:
Παρακολούθηση υλοποίησης και ενημέρωση Πλάνου Μετάβασης. Ενημέρωση της Διοίκησης
ή/και του μετόχου του Τ.Π.&Δ. για την πρόοδο της υλοποίησης. Εκπόνηση εξειδικευμένων
αναφορών/εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση της απόσχισης.

Πακέτο Εργασίας 3: Αξιολόγηση Βιωσιμότητας, Επιλογή και Υλοποίηση Εγκεκριμένου Σεναρίου
Βιωσιμότητας
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Στο Πακέτο Εργασίας 3, οι υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα
ακόλουθα όπως αυτά επιμερίζονται στις ακόλουθες διακριτές υπηρεσίες:

Αξιολόγηση βιωσιμότητας νέας Α.Ε.:
Επεξεργασία σεναρίων βιωσιμότητας νέας Α.Ε.. Καταγραφή και αξιολόγηση επενδυτικού
ενδιαφέροντος για τα επιμέρους σενάρια αξιοποίησης (premarketing).
Αξιολόγηση σεναρίων βιωσιμότητας και εισήγηση προτεινόμενου σεναρίου στη Διοίκηση.
Οριστικοποίηση σεναρίου.
Υποστήριξη στην λήψη προεγκρίσεων από αρμόδιες αρχές σχετικά με το προτεινόμενο σενάριο
αξιοποίησης

Προετοιμασία υλοποίησης εγκεκριμένου σεναρίου βιωσιμότητας που περιλαμβάνει εξεύρεση κατάλληλης
χρηματοδότησης (π.χ. μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή) (μόνο σε περίπτωση
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης):
Προετοιμασία διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού για την προσέλκυση επενδυτικού
ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη διαγωνιστικών κειμένων, ενεργοποίηση Data Room και συγκέντρωση
απαραίτητου υλικού που θα συμπεριληφθεί στο Data Room.
Σύνταξη και παροχή προς της Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. αξιολογήσεων, συστάσεων, προτάσεων και
γνωμοδοτήσεων που ζητηθούν σχετικά με την προετοιμασία της συναλλαγής.

Υλοποίηση εγκεκριμένου σεναρίου βιωσιμότητας που περιλαμβάνει συναλλαγή (μόνο σε περίπτωση
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης):
Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού. Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους
επενδυτές, διαχείριση Q&As, διαχείριση Data Room.
Υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές. Υποστήριξη στη υποβολή
βελτιωτικών προσφορών
Υποστήριξη στην αξιολόγηση προσφορών. Εισήγηση προς τη Διοίκηση για προτεινόμενο επενδυτή.
Σύνταξη και παροχή προς της Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. αξιολογήσεων, συστάσεων, προτάσεων και
γνωμοδοτήσεων που ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της συναλλαγής.

Κλείσιμο της Συναλλαγής (μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης):
Υποστήριξη στο νομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Οριστικοποίηση απαιτούμενων συμφωνιών.
Έλεγχος και υποστήριξη προς το Τ.Π.&Δ. για την ολοκλήρωση όλων των αναβλητικών αιρέσεων
του νομικού κλεισίματος της συναλλαγής.
Υποστήριξη στην λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νομικό κλείσιμο της
συναλλαγής
Υποστήριξη στο οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Έλεγχος και υποστήριξη προς το Τ.Π.&Δ. για
την ολοκλήρωση όλων των αναβλητικών αιρέσεων του οικονομικού κλεισίματος της συναλλαγής.
Σύνταξη και παροχή προς της Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. αξιολογήσεων, συστάσεων, προτάσεων και
γνωμοδοτήσεων που θα ζητηθούν σχετικά με το κλείσιμο της συναλλαγής.

6.1.2.3. Ομάδα Έργου/σχήμα διοίκησης Έργου
Ο Σύμβουλος υλοποιεί το αντικείμενο της Σύμβασης μέσω της Ομάδας Έργου. Τα στελέχη της Ομάδας
που θα απασχοληθούν κατά την υλοποίηση του Έργου αποτελούνται από:
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Τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, ο οποίος ως επικεφαλής της Ομάδας αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω καθήκοντα:
Προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες της Ομάδας και διασφαλίζει τη συνοχή της
Μεριμνά για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση των συμβατικών όρων
Μεριμνά για την επιστημονική τεκμηρίωση, την πληρότητα και την εμπρόθεσμη παράδοση των
παραδοτέων
Αξιολογεί και επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ των μελών της Ομάδας λόγω διαφορετικών
προσεγγίσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της υλοποίησης της Σύμβασης
Διασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία της Ομάδας με την Αναθέτουσα Αρχή.
Διασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία της Ομάδας με άλλους εμπλεκόμενους
φορείς κατά την υλοποίηση της Σύμβασης.
Υλοποιεί τις επιμέρους εργασίες τις οποίες αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Σύμβασης.
Τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, με αντίστοιχα με τα ανωτέρω καθήκοντα, όταν
αναπληρώνει τον Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου, καθώς και με πλήρη καθήκοντα στελέχους της Ομάδας
Έργου.
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου, τα οποία υλοποιούν τις επιμέρους εργασίες που τους ανατίθενται.
Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου προσδιορίζεται δεσμευτικά και συνδέεται με
συγκεκριμένες δραστηριότητες που καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά
των προσφερόντων οικονομικών φορέων.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να τεκμηριώνουν υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά
τους, το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης του Έργου, τους προτεινόμενους ρόλους και αρμοδιότητες των
μελών της Ομάδας Έργου, καθώς και την προτεινόμενη απασχόληση καθενός από τα μέλη της Ομάδας
Έργου, υπολογίζοντας την απασχόληση αυτή σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά Πακέτο Εργασίας.
Επίσης, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να τεκμηριώνει τις διεπαφές και συνεργασίες της Ομάδας με τους
εμπλεκόμενους στο έργο, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική δομή και το σχήμα Διοίκησης που
ακολουθεί η Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την προτεινόμενη οργανωτική δομή και σχήμα διοίκησης της
Ομάδας Έργου, καθώς και το προτεινόμενο πλαίσιο επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα
Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο Έργο.
6.1.2.4. Διάρκεια του Έργου – παραδοτέα – χρόνοι παράδοσης
Το έργο έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχομένης από την υπογραφή της Σύμβασης, υπό την
προϋπόθεση ότι όλα τα προβλεπόμενα παραδοτέα του Συμβούλου έχουν πιστοποιηθεί και παραληφθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν υφίστανται άλλες εκκρεμότητες ή απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
που απορρέουν από την Σύμβαση. Η ολοκλήρωση του Πακέτου Εργασίας 1 («Μελέτη & Σχεδιασμός της
Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων») δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4)
μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δεδομένου ότι η έγκαιρη, πλήρης και άρτια υλοποίηση του
αντικειμένου του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας για την έγκαιρη
και επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες και νοείται το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία απόφασης
ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης έως την υποβολή του παραδοτέου «Τελική Έκθεση
Απολογισµού Συναλλαγής».
Η διασύνδεση μεταξύ πακέτων εργασίας, παραδοτέων του έργου και χρόνων παράδοσης απεικονίζεται
στον παρακάτω πίνακα.
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Α/Α

Παραδοτέο

Πακέτο
Εργασίας

Χρόνος Παράδοσης

1

Έκθεση
Ανάλυσης
Υφιστάμενου
Πλαισίου
(νομικού,
κανονιστικού,
ρυθμιστικού,
λειτουργικού)

1

1 μήνας από την υπογραφή
της Σύμβασης

2

Έκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Απόσχισης

1

2 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

3

Πλάνο Μετάβασης στο Προτεινόμενο Σενάριο
Απόσχισης

1

2,5 μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης

4

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) της νέας
Α.Ε.

1

3,5 μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης

5

Οριστικό Πλάνο Μετάβασης

1

4 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

6

Έκθεση Αξιολόγησης Χαρτοφυλακίου Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

2

6 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

7

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) για την
Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων

2

8 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

8

Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης της
Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων

2

Μήνας 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 από την υπογραφή της
Σύμβασης

9

Έκθεση Σεναρίων Βιωσιμότητας & Καταγραφή &
Αξιολόγηση
Δυνητικού
Επενδυτικού
Ενδιαφέροντος

3

7 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

10

Έκθεση Αξιολόγησης Σεναρίων Βιωσιμότητας &
Προτεινόμενο Σενάριο

3

8 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

11

Τεύχη Συναλλαγής (μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης
του δικαιώματος προαίρεσης)

3

9 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

12

Έκθεση Αξιολόγησης Προσφορών & Προτιμητέος
Επενδυτής (μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης του

3

18 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

3

20 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

δικαιώματος προαίρεσης)

13

Τελική Έκθεση Απολογισμού Συναλλαγής (μόνο σε
περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης)

Η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να απαιτήσει από τον Σύμβουλο την υποβολή, τόσο στην ελληνική όσο και
στην αγγλική γλώσσα, ορισμένων από τα προαναφερθέντα παραδοτέα. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή
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δύναται να ζητήσει από τον Σύμβουλο έκτακτες, αναφορές, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, παρουσιάσεις και
συστάσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία υλοποίησης του Έργου.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλλουν, με την τεχνική τους προσφορά,
τεκμηριωμένη πρόταση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράδοσης των
προτεινόμενων Πακέτων Εργασίας, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και παραδοτέων, σε μορφή Gantt chart.
Πιο συγκεκριμένα, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να τεκμηριώσουν το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της Σύμβασης, αιτιολογώντας τη διάρκεια των επιμέρους υπηρεσιών/δραστηριοτήτων και
κάθε διαδοχική ή παράλληλη υλοποίηση των επιμέρους και τυχόν αλληλεξαρτώμενων εργασιών. Η
πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί ως προς την επάρκεια του εκτιμώμενου χρόνου των εργασιών που θα
υλοποιηθούν και των πόρων που θα διατεθούν για την προετοιμασία, εκπόνηση και παράδοση των
υπηρεσιών/δραστηριοτήτων/παραδοτέων της Σύμβασης, καθώς και του εκτιμώμενου χρόνου απόκρισης
σε επιμέρους αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής ανά είδος εργασιών (πχ οριζόντια υποστήριξη
υλοποίησης, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, προτάσεις) αλλά και ως προς τη σαφήνεια, την
πληρότητα και τον τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εξυπηρετεί την επίτευξη των
στόχων της Σύμβασης.

6.1.2.5. Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι στην έδρα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,
η οποία ευρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 40, ΤΚ 10174, στο Δήμο Αθηναίων.

6.1.2.6. Οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€550.000,00) μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €682.000,00, ΦΠΑ
€132.000,00).
Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του
φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα), με τους ίδιους όρους, έως
45,4% του συμβατικού τιμήματος (βλ. παρ. 4.5.1 της παρούσας), με βάση την Οικονομική Προσφορά του
υποψηφίου αναδόχου, για τις υπηρεσίες υποστήριξης της υλοποίησης εγκεκριμένου σεναρίου
βιωσιμότητας (βλ. παρ. 7.1.2.2 της παρούσας).
Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης της αύξησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός με
ΦΠΑ 24% €310.000,00, Φ.Π.Α. €60.000,00).
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)
ανέρχεται σε οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€800.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% €992.000,00, Φ.Π.Α. €192.000,00).
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός
(χωρίς Φ.Π.Α.)
Παρούσα Διαδικασία
Σύναψης Σύμβασης
Δικαίωμα Προαίρεσης
Φυσικού Αντικειμένου
ΣΥΝΟΛΟ:

Φ.Π.Α. 24%

Προϋπολογισμός
(με Φ.Π.Α.)

550.000,00€

132.000,00€

682.000,00€

250.000,00€

60.000,00€

310.000,00€

800.000,00€

192.000,00€

992.000,00€

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
Καταβολή ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., μετά την παραλαβή
του παραδοτέου Οριστικό Πλάνο Μετάβασης.
Καταβολή ποσοστού 50% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., μετά την παραλαβή
των παραδοτέων «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) για την Απόσχιση των Εμπορικών
Δραστηριοτήτων» και «Έκθεση Αξιολόγησης Σεναρίων Βιωσιμότητας & Προτεινόμενο Σενάριο».
Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή Έκθεσης
Προόδου Υλοποίησης της Απόσχισης των Εμπορικών Δραστηριοτήτων για τον Μήνα #12.
Σχετικά με την πληρωμή του φυσικού αντικειμένου μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης,
η συμβατική αμοιβή που αφορά έως σε 45,4% αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και αντιστοιχεί σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000,00) μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., διακρίνεται σε αμοιβή
διαχείρισης της συναλλαγής και αμοιβή επιτυχίας οι οποίες επιμερίζονται και καταβάλλονται με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) ποσοστό 60% πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ως αμοιβή διαχείρισης της συναλλαγής η οποία
καταβάλλεται με τον ακόλουθο τρόπο:
καταβολή ποσοστού 20% της αμοιβής διαχείρισης πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την
παραλαβή του παραδοτέου Τεύχη Συναλλαγής
καταβολή ποσοστού 60% της αμοιβής διαχείρισης πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την
παραλαβή του παραδοτέου Έκθεση Αξιολόγησης Προσφορών & Προτιμητέος Επενδυτής
καταβολή ποσοστού 20% της αμοιβής διαχείρισης πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με την
παραλαβή του παραδοτέου Τελική Έκθεση Απολογισμού Συναλλαγής
β) ποσοστό 40% ως αμοιβή επιτυχίας πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία καταβάλλεται με το
οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής για οποιοδήποτε
λόγο, δεν καταβάλλεται αμοιβή επιτυχίας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει.
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α..

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

Επίσης, με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

6.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της Σύμβασης που αναφέρονται στη
Διακήρυξη. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει τα παρακάτω κεφάλαια και
υποενότητες:

1. Εισαγωγή
Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος

2. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων της Σύμβασης
2.1. Κατανόηση του περιβάλλοντος της Σύμβασης
Κατανόηση του προσφέροντος του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Σύμβασης της
υποστήριξης της απόσχισης των εμπορικών δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. και εισφοράς τους σε Α.Ε. του
Ν.3965/2011. Προσδιορισμός εμπλεκόμενων στη Σύμβαση. Εξειδίκευση του σκοπού και των επιμέρους
στόχων της Σύμβασης, όπως αυτοί καταγράφονται στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού &
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης.
2.2 Καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων της Σύμβασης και του τρόπου ανταπόκρισης του
προσφέροντος σε αυτές
Καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων της Σύμβασης, προσδιορισμός κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και
τρόπου ανταπόκρισης του προσφέροντος σε αυτές, καθώς και κύριων κινδύνων υλοποίησης της Σύμβασης
και προτάσεις αντιμετώπισης.

3. Μεθοδολογία υλοποίησης
3.1 Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας
Ανάλυση της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης σε Πακέτα Εργασίας, Υπηρεσίες και
Δραστηριότητες. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναπτυχθούν:
•
•
•
•

Περιγραφή και ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Καταγραφή σχετικών μεθοδολογικών εργαλείων
Εντοπισμός
αλληλεπιδράσεων
και
αλληλεξαρτήσεων
Εργασίας/Υπηρεσιών/Δραστηριοτήτων
Προσδιορισμός επιμέρους κινδύνων και τρόπων αντιμετώπισης τους

μεταξύ

Πακέτων

3.2 Περιγραφή παραδοτέων
Προσδιορισμός των παραδοτέων της Σύμβασης, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών της διακήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου
Αναδόχου. Περιγραφή ενδεικτικών περιεχομένων παραδοτέων.

3.3. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται τα
Πακέτα Εργασίας, οι Υπηρεσίες, οι Δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα της
Σύμβασης.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

4. Οργάνωση Διοίκησης & Υλοποίησης Έργου
4.1 Οργάνωση Διοίκησης Έργου
Περιγραφή της προτεινόμενης οργάνωσης της διοίκησης και της υλοποίησης του έργου. Προσδιορισμός
ευθυνών, αρμοδιοτήτων και ροών εργασίας μεταξύ των επιμέρους μελών της Ομάδας Έργου. Αποτύπωση
μηχανισμού επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και με λοιπούς
εμπλεκόμενους που θα έχουν προσδιορισθεί.
4.2 Παρουσίαση της Ομάδας Έργου
Συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου με έμφαση στην κάλυψη των
απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.4.3.2. της Διακήρυξης και την συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών
της Ομάδας Έργου. Αναλυτική κατανομή του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά Πακέτο Εργασίας

5. Διασφάλιση ποιότητας
5.1 Προτεινόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Περιγραφή δομής και ανάλυση προτεινόμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας και επιμέρους
διαδικασιών του, εξειδικευμένα στις ανάγκες του Έργου.
Ανάπτυξη προτεινόμενων δεικτών
παρακολούθησης υλοποίησης της Σύμβασης.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς
του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

6.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕ1. ΜΕΛΕΤΗ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ2

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
EΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
EΡΓΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ

1
2
3
…..
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕ1 (1)

2

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα του προσωπικού καθώς και το κόστος των ταξιδιών από και προς την έδρα τους.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς
του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

ΠΕ2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
EΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
EΡΓΟΥ

1
2
3
…..
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕ2 (2)

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς
του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

ΠΕ3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
EΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
EΡΓΟΥ

1
2
3
…..
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕ3 (3)

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς
του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

ΠΕ3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
EΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
EΡΓΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

1
2
3
…..
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕ3 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) (4)
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕ3 (5)3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (1+2+3+4+5)

3

Σημειώνεται ότι η Αμοιβή Επιτυχίας πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 5.1 και στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

6.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά
υπογεγραμμένο) και .XML στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του εν
θέματι
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
Κλάδου Εμπορικών Δραστηριοτήτων του ΤΠ&Δ και Εισφοράς του στην Α.Ε. του Ν.3965/2011»

6.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, σχήμα
διοίκησης έργου)
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Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Απασχόληση στο
Έργο
Έργο

Εργοδότης

Θέση4 και Καθήκοντα στο Έργο

Περίοδος
(από έως)
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___

4

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
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6.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυήσεων Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης

6.6.1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης Συμμετοχής

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

&

∆ΑΝΕΙΩΝ

∆ΕΛΤΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1
EΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ………………………………………………….
EΥΡΩ
(ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………........................
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ……………….
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
……………….………………......………………………......………………………………..............................................
Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......……...............................
.........
Α.∆.Τ. …………………………………......………………………......…………………......…………….................................
.......
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
∆/ΝΣΗ …………………………………......………………………......…………………………......…...................................
.........
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………....................................
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΕΓΓΥΗΣΗ
KΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ:
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΟΥ
ΘΑ
ΓΙΝΕΙ
ΑΠΟ……………………………………...…………………….
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
ΣΤΙΣ ………………………………………………………… ME ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ……………….. .
ΓΙΑΤΗΝ………………………………………………………………………………………………………….…………………..............
........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. …………………………………………. (ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………………………………………. )
ΑΠΟΦΑΣΗ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ……………………………………………………………………………………………………………….
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Αθήνα……………………………………….20….
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
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6.6.2

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)........................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: …..
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ………υπέρ του
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,}
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη
..................................................... της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της Σύμβασης: “(τίτλος Σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς ) ……………………………………
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. … της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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6.6.3

Υπόδειγμα Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης Καλής Εκτέλεσης

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1
EΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ………………………………………………….
EΥΡΩ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………. ……………………...
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ……………….
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
…………………………………......………………………......……………………………..……………................................
Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......……………...............................
Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………………......……………...............................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δ/ΝΣΗ …………………………………......………………………......…………………………......……………...............................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………………………………….................
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΕΓΓΥΗΣΗ
KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΜΕ ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ……………………………………… (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………………….)
ΑΠΟΦΑΣΗ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ………………………………………………………………………………………….......................
ΑΘΗΝΑ …………………………………..20…..
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
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6.6.4

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ….

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... Σύμβασης “(τίτλος Σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. … της
παρούσας ........................... της/ (Αναθέτουσας Αρχής).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (…)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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