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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της Διαχείρισης της
Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας» (κωδικός ΟΠΣ
5010059)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ : Έγκριση Διακήρυξης , Απόφαση ΔΕ ΚΕΕΕ 7Γ / 5.7.2018
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Σύμβαση Υπηρεσιών
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 2 Μήνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 12.11.2018
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 26.11.2018 ώρα 14.00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6, ΑΘΗΝΑ, τκ 10671, 4ος όροφος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28.11.2018 ώρα 10.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
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Ορισμοί διακηρύξεων της ΚΕΕΕ
Ανάδοχος
Αναθέτουσα Αρχή
Επιτροπή Διαγωνισμού

Διακήρυξη
Έργο
Προϋπολογισμός Έργου
Σύμβαση

Συμβατικά τεύχη

Συμβατικό Τίμημα

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.
Η ΚΕΕΕ η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση
του Έργου.
Η Επιτροπή που συστήνεται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την
αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων διαγωνιζόμενων.
Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή
του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο
Διαγωνισμός.
Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του
Έργου.
Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για
το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚΕΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί.
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν, και
είναι κατά σειρά ισχύος:
α. η Σύμβαση,
β. η Προσφορά του Αναδόχου,
γ. η Διακήρυξη.
Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Α.1. Σκοπός - στόχοι του Έργου
Σκοπός της Πράξης MIS 5010059 είναι να συμβάλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα,
απευθυνόμενη και κινητοποιώντας κατά προτεραιότητα επιχειρήσεις, ώστε αυτές να δημιουργήσουν νέες,
περισσότερες, ποιοτικές, θέσεις μαθητείας, καθώς επίσης να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις
εν λόγω επιχειρήσεις.
Αντικείμενο της Πράξης:
1. Ευαισθητοποίηση και Προσέλκυση επιχειρήσεων στην προσφορά θέσεων Μαθητείας
2. Υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να προετοιμάσουν προσωπικό τους για την εφαρμογή της
μαθητείας (μέντορες) και να επιλέξουν ποιοτικές θέσεις μαθητείας
3. Υποστήριξη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της μαθητείας.
4. Δημιουργία Clusters Επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας
5. Αξιολόγηση και Υποστηρικτικές Ενέργειες για την άρτια υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης
Τα αναμενόμενα Αποτελέσματα είναι:
1. Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της Μαθητείας
2. Προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από επιχειρήσεις
3. Αναβάθμιση της οργανωσιακής ικανότητας των επιχειρήσεων ώστε να υποδέχονται
μαθητευόμενους και να παρέχουν ουσιαστική Μαθητεία
4. Δημιουργία Συμπράξεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της Μαθητείας
για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους μαθητευόμενους
5. Υποστήριξη, ενίσχυση, παρακολούθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του θεσμού της
Μαθητείας στη χώρα μας ως ενός βασικού μέσου σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κατάρτισης (ΕΕΚ) με την αγορά εργασίας.
Σκοπός του προκηρυσσόμενου έργου είναι να υποστηρίξει την άρτια υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης
MIS 5010059, με τη ανάπτυξη του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για λογαριασμό της ΚΕΕΕ.
Α.2. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος - ΚΕΕΕ
Η ΚΕΕΕ είναι ΝΠΔΔ που δραστηριοποιείται βάσει του ιδρυτικού της Νόμου 1089/1980. Τα Επιμελητήρια
ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, ως θεσμοθετημένη μορφή συμβούλων της Πολιτείας, με τον Νόμο 184/1914 (ΦΕΚ
Α/78/29-3-1914) «Περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων», τα δε προεδρικά
διατάγματα συγκρότησής τους άρχισαν να εκδίδονται από το 1919.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων άρχισε να λειτουργεί αρχικά άτυπα με την ονομασία «Μόνιμη Διάσκεψη
των Ελληνικών Επιμελητηρίων» ενώ θεσμοθετήθηκε σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τα άρθρα
49 και 63 του Νόμου 1089/1980 (ΦΕΚ Α/261/12-11-1980) «Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών,
Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων».
Σήμερα, ο επιμελητηριακός θεσμός διέπεται από τον Νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α/154/10-9-1992) «Ρύθμιση
του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Νόμο 3419/2005
(ΦΕΚ Α/297/6-12-2005 και το Νόμο 4497 / 2017 (ΦΕΚ Α /171 /13-11-2017)
Η KEEE και τα 59 ελληνικά Επιμελητήρια (Εμπορικά – Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά – Επαγγελματικά) αποτελούν
ανεξάρτητους και αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, που λειτουργούν με τη μορφή του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το διοικητικό όργανο της KEEE – η εννεαμελής Διοικητική Επιτροπή –
εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευσή της, στην οποία συμμετέχουν τα Επιμελητήρια –
μέλη της. Κάθε Επιμελητήριο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή, που
εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια αντίστοιχα από τις επιχειρήσεις – μέλη του. Η KEEE και τα Επιμελητήρια
τελούν υπό τη διαχειριστική εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως
προς τη νομιμότητα των πράξεών τους, στο πλαίσιο της παρεχομένης σε αυτά αυτοτέλειας.
Η KEEE άλλωστε αποτελεί – μέσω των κατά τόπους Επιμελητηρίων – το μοναδικό φορέα στην Ελλάδα, που
εκπροσωπεί και εκφράζει το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και κατ' επέκταση το σύνολο των
παραγωγικών τάξεων (εμπορικές, βιοτεχνικές, επαγγελματικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, ως και
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). Επίσης, μέσω της υποβολής και προώθησης των διαφόρων αιτημάτων
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της επιχειρηματικής τάξης, μπορεί να παρεμβαίνει στις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν
στα επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της οικονομικής
πολιτικής. Η KEEE με την ανάπτυξη ενός μόνιμου και σταθερού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τα
Επιμελητήρια – μέλη της, προσφέρει υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση του
επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται και την καλύτερη πρόσβασή τους στα
διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.
Η ΚΕΕΕ διαθέτει ι Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β, κατά τις διατάξεις του ν.3614/07 («Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α/267/),
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ /A/53), έχοντας διασφαλίσει τις διαδικασίες, την οργάνωση και τις δομές που ενισχύουν
την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του συνόλου των ενεργειών των συγχρηματοδοτούμενων
έργων.
Α.3. Αντικείμενο Προκήρυξης- Παραδοτέα
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την
υποστήριξη της υλοποίησης και διαχείρισης από ην ΚΕΕΕ της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του
θεσμού της Μαθητείας». Ειδικότερα, με το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα, θα υλοποιούνται και θα
υποστηρίζονται τα εξής:
1.
η υποδοχή των αιτήσεων των 8.000 περίπου επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα,
η επεξεργασία τους, ώστε στη συνέχεια, να υποστηριχθεί η διαδικασία επιλογής, μέσω συγκεκριμένων
κριτηρίων βαρύτητας, 2.500, από τις επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής..
2.
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα οριστούν από τις συμμετέχουσες επιλεγείσες
επιχειρήσεις α) οι προσφερόμενες από αυτές 4.000 θέσεις μαθητείας, ομαδοποιημένες σε σχέση με την
ειδικότητα των συμμετεχόντων, β) οι 3.000 θέσεις μέντορες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
3.
Υποστηρίζεται η υλοποίηση και διαχείριση της Συμβουλευτικής, σε όλες τις Φάσεις της Πράξης. Τη
Συμβουλευτική, προς επιχειρήσεις και μέντορες, υλοποιούν Σύμβουλοι των Αναδόχων, οι οποίοι έχουν
αναλάβει, μετά από ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούς, την υλοποίηση των διακριτών φάσεων της Πράξης,
Η Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και μέντορες θα γίνει: α) κατά τη φάση της ευαισθητοποίησης 8.000
επιχειρήσεων β) κατά τη φάση της συνεργασίας με τις 2.500 επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιλεγούν να
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ώστε να προσφέρουν 4.000 θέσεις μαθητείας και 3.000 μέντορες
γ) κατά τη φάση της εφαρμογής των 4.000 θέσεων μαθητείας στις επιχειρήσεις, με την συμβουλευτική
υποστήριξη των καταρτισθέντων 3.000 μεντόρων
4.
Υποστηρίζεται η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης των 3.000
Μεντόρων.
5.
Υποστηρίζεται η δημιουργία, η λειτουργία κι η διασύνδεση των Clusters Μαθητείας
Α.3.1. Τεχνικές προδιαγραφές
Στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα, γίνεται η υποδοχή των αιτήσεων των 8.000 περίπου επιχειρήσεων για
τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, η επεξεργασία τους ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία επιλογής των
περίπου 2.500 επιχειρήσεων, η διαχείριση της καταγραφής των 4.000 περίπου θέσεων μαθητείας και των
3.000 μεντόρων που θα συμμετέχουν.
Επίσης, θα υποστηρίζεται η συμβουλευτική και οι λοιπές διοικητικές διαδικασίες για την εφαρμογή των
θέσεων μαθητείας στις επιχειρήσεις. Τέλος, θα υποστηρίζεται η δημιουργία, η λειτουργία κι η διασύνδεση
των Clusters Μαθητείας.
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Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα θα «Συνεργάζεται» με τον Ανάδοχο του Υποέργου 3 (Συμβουλευτική για
προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή
προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας) καθώς και με τον Ανάδοχο των Υποέργων 4-8 (Εκπαίδευση
εκπαιδευτών (μεντόρων) στελεχών επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των
επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας).
Το Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης της Μαθητείας, θα περιλαμβάνει τις
παρακάτω διακριτές ενότητες:
1. Διαδικτυακή Πύλη του Πληροφοριακού Συστήματος
2. Υποσύστημα on line Αιτήσεων Επιχειρήσεων
3. Υποσύστημα Επιλογής, με βάση κριτήρια και βαρύτητες
4. Υποσύστημα Μητρώου Επιχειρήσεων (2.500), Ωφελουμένων / Θέσεων Μαθητείας (4.000) & Μεντόρων (3.000)
5. Υποσύστημα on line / εξ αποστάσεως επικοινωνίας / συμβουλευτικής Ωφελουμένων – Μεντόρων
6. Υποσύστημα e-library
7. Πιλοτική λειτουργία
8. Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα
9. Τεκμηριωτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσεων)
Αναλυτικά : το Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της Διαχείρισης της Πράξης
«Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας», θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα :
1.
Διαδικτυακή Πύλη του Πληροφοριακού Συστήματος
Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να φιλοξενείται στην Πύλη του έργου η οποία θα πρέπει να
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον τις εξής λειτουργικότητες:
•
Διαχείριση Περιεχομένου και Ροών Εργασίας
o
Δημιουργία & διαχείριση κατηγοριών
o
Ευέλικτη καταχώριση οποιουδήποτε είδους & μορφής περιεχομένου
o
Διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου
o
Αρχειοθέτηση του αρχείου βάσει κριτηρίων
o
Αναζήτηση καταχωρημένου περιεχομένου με πολλαπλά κριτήρια
o
Το σύστημα επίσης θα πρέπει να διαθέτει λειτουργικότητα σχετική με έλεγχο ροών εργασίας, με συλλογή δεδομένων και με παρουσίαση αποτελεσμάτων.
•
Δημοσίευση / Προβολή Περιεχομένου
o
Site Map & FAQs
o
Παροχή περιεχομένου σε τρίτα συστήματα
o
Πρόσβαση στην Πύλη μέσα από εναλλακτικές συσκευές
o
Πρόσβαση στην Πύλη από ΑμεΑ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.
4412/2016.
Πιο συγκεκριμένα, o Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες
χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας
(άτομα με ειδικές ανάγκες, εσωτερικοί χρήστες, εξωτερικοί χρήστες, παροχή υπηρεσίας σε PC, κινητά, PDAs
κ.α.) χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών.
Η λογική/λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή
λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή, που επιτρέπει σε χρήστες,
ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές, να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην προσφορά του το πλάνο δοκιμών χρηστικότητας και σχεδιαστικών
προσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας.
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Τονίζεται πως η χρηστικότητα των εφαρμογών θα πρέπει να βασίζεται εκτός από εργονομικούς κανόνες σε
διεθνή πρότυπα όπως τα: WAI (Web Accessibility Initiative – W3C), ISO-9241, ISO-13407, κ.λπ. Και
βελτιωμένες εκδόσεις αυτών.
Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός φιλικότητας στην αλληλεπίδραση με το σύνολο των
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το περιεχόμενο του Έργου, που θα προσφέρονται μέσω της
Πύλης σε όλους τους οφελούμενους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και των
ηλικιωμένων, η κατασκευή αυτών θα συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες «Οδηγίες για την
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού», έκδοση 2.0. Σε επίπεδο προσβασιμότητας απαιτείται
τουλάχιστον επίπεδο “ΑΑ” (WCAG 2.0 level ΑΑ).
2.
Υποσύστημα online αιτήσεων επιχειρήσεων
Ο ενδιαφερόμενος (επιχείρηση) συμπληρώνει την αίτηση (όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά) και υποβάλλει
την αίτηση.
Με την υποβολή θα προβάλλεται η πληροφορία ενημέρωσης του χρήστη για την ορθή υποβολή της
αιτήσεως και θα προβάλλεται ένας κωδικός υποβολής (μοναδικός) και η ημερομηνία και ώρα υποβολής της
αίτησης (Date/Time Stamp). Θα δίνεται η δυνατότητα ακολούθως για φιλτράρισμα χρηστών ανά επιθυμητό
πεδίο όπως:
Εισαγωγή/Τροποποίηση πεδίων
Τήρηση ιστορικού ωφελούμενων
3.
Υποσύστημα on line / εξ αποστάσεως επικοινωνίας / συμβουλευτικής Ωφελουμένων –
Μεντόρων
Η πλατφόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει την δυνατότητα ενσωμάτωσης σε μορφή περιεχομένου όλων των
στοιχείων που αφορούν λεπτομέρειες προγράμματος/ φορέα/ έργου/ σκοπού / εργαλείων mentoring.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης κανόνων δημοσιότητας της πλατφόρμας κατά
περίπτωση.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισαγωγής ανακοινώσεων προς όλες τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις, όλους τους εγγεγραμμένους Μέντορες από τον διαχειριστή (τίτλος/περιεχόμενο /
ημερομηνία) με στόχο την επικοινωνία με αυτούς. Ακόμη, κατά την διεξαγωγή των πέντε (5) συμβουλευτικών
συνεδριών mentoring θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προβολής / λήψης αρχείων / εγγράφων
προγράμματος, επισήμανσης ολοκλήρωσης συνεδριών και χρονικός προσδιορισμός αυτών καθώς και
επισήμανσης συγκεκριμένων συνοδευτικών εγγράφων/ συνεδρία. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η
δυνατότητα παραγωγής εγγράφων ενδοσυστημικά αντλώντας τα στοιχεία των ωφελούμενων που
χρειάζονται κατά περίπτωση.
Η πλατφόρμα θα έχει την δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης καθώς και της δημιουργίας και απόδοση
ρόλων και αντίστοιχων δικαιωμάτων. Επίσης, θα μπορούν να δημιουργούνται ομάδες – τμήματα
ωφελούμενων. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ομαδικών ή/και ατομικών αναθέσεων
δράσεων με:
Προσδιορισμό Τίτλου και Είδους αναθέσεων δράσεων (λ.χ. Face to face κατάρτιση, e-learning,
συμπλήρωση ερωτηματολογίου, μελέτη υλικού)
Σύνδεση δράσεων με έναν ωφελούμενο ή ομάδα ωφελούμενων
Ανάθεση των δράσεων από
τους συμβούλους με βάση το είδος και τον σκοπό της δράσης Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται ενσωματωμένο
σύστημα video conference με υποσύστημα επικοινωνίας (real time ή offline chat μεταξύ συμβούλων,
μεντόρων και μαθητευομένων σ υποστηρίζοντας κατ’ ελάχιστον:
Αποστολή μηνυμάτων σε όλους
τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες του mentoring Προβολή ανακοινώσεων σε όλους τους
εμπλεκόμενους στις διαδικασίες του mentoring
4. Το υποσύστημα της βιβλιοθήκης / e-library που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει την
δυνατότητα δόμησης (από admin χρήστη) των κάτωθι στοιχείων:
4.1. Δημιουργία ιεραρχίας κατηγοριών / υποκατηγοριών
4.2. Αντιστοίχιση αρχείου με το end node της ιεραρχίας
4.3. Δυνατότητα versioning (φόρτωση updated ή διορθωμένης version του ιδίου αρχείου)
4.4. Δυνατότητα Lock (για αποφυγή διαγραφής)
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4.5. Δυνατότητες sorting ανάλογα με την προβολή Ακόμη θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης
των στοιχείων: a) Εντός κατηγορίας – υποκατηγορίας (στην ουσία εφαρμογή φίλτρου) b) Βάσει
τίτλου, περιγραφής, metadata
Οι τύποι αρχείων που θα μπορούν να φιλοξενούνται θα είναι κατ’ ελάχιστον Common document files (PDF)
(i)
Image files (.jpeg, .jpg, .gif, .bmp, .tiff, .png)
(ii)
Audio files (.mp3, .aiff, .wav, .wma, .aac)
(iii)
Video files (.wmv, .avi, .mpeg, .mp4)
5.
Υποσύστημα Επιλογής με βάση κριτήρια και βαρύτητες
Η επιλογή και αξιολόγηση των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να μπορεί
να γίνεται με βάση υποσύστημα επιλογής που θα αναπτυχθεί. Με βάση αυτό το υποσύστημα θα επιδιωχθεί
να διαγνωστεί ο βαθμός πληρότητας των υποψηφίων και των αιτήσεων τους, ως προς τα τυπικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις Επίσης, μέσω του υποσυστήματος θα πρέπει να
επιδιωχθεί να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων
Το υποσύστημα επιλογής θα αφορά μια ειδικά διαμορφωμένη φόρμα μοριοδότησης που θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη μοριοδότηση της υποψήφιας επιχείρησης στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία
θα προταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΕΕ) Από την φόρμα θα προκύπτει αυτόματα, η συνολική
βαθμολογία της κάθε υποψήφιας επιχείρησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, καθώς και με τους στόχους και το περιεχόμενο του έργου.
6.
Υποσύστημα Μητρώου Επιχειρήσεων (2.500), Ωφελούμενων / Θέσεων Μαθητείας
(4.000) & Μεντόρων (3.000)
Με το υποσύστημα αυτό θα δημιουργείται το Μητρώο Eπιχειρήσεων, Ωφελούμενων / Θέσεων Μαθητείας
& Μεντόρων. Θα πρέπει το υποσύστημα να καλύπτει τα παρακάτω:
Εισαγωγή/Τροποποίηση πεδίων
Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων και Μεντόρων τους
Τήρηση ιστορικού ωφελούμενων
Τήρηση προσωπικών στοιχείων σε πεδία (στοιχεία βιογραφικών, στοιχεία επικοινωνίας, τομείς
εξειδίκευσης, προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες κλπ.)
Τήρηση ιστορικού προγραμμάτων & ενεργειών που συμμετείχαν οι ενδιαφερόμενοι Αρχεία που έχουν
διαμοιραστεί μεταξύ ωφελούμενου-μέντορα/συμβούλου
Στοιχεία χρονικής ενασχόλησης με κάθε
ωφελούμενο Φιλτράρισμα χρηστών ανά επιθυμητό πεδίο
Επιπλέον, με το συγκεκριμένο έργο θα υποστηρίζονται και οι παρακάτω υπηρεσίες:
1.
Πιλοτική Λειτουργία
Η φάση της πιλοτικής λειτουργίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
Αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας
Διόρθωση / απαλοιφή “bugs” που υπάρχουν στον κώδικα των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στα
πλαίσια του έργου.
2.
Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα
Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, θα μπορεί να δώσει τα στοιχεία των θέσεων μαθητείας σε μορφή τέτοια που να μπορούν να
εισαχθούν στο σύστημα του ΟΑΕΔ και θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, των
φορέων εκείνων που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τη λειτουργία του κάθε επιμέρους Cluster.
Τα επιμέρους clusters θα έχουν σημαντικές πληροφορίες με τις δυνατότητες / ευκαιρίες που
παρουσιάζονται για μαθητεία, καθώς και συμπληρωματικό υλικό το οποίο θα είναι αναρτημένο στο
υποσύστημα e-library.
3.
Τεκμηριωτικό υλικό
Το τεκμηριωτικό υλικό θα περιλαμβάνει:
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Πλήρη τεκμηρίωση των υποσυστημάτων του συστήματος, για όλα τα υπό ανάπτυξη υποσυστήματα και
εφαρμογές
Εγχειρίδια χρήσης πλατφόρμας
Περίοδος Εγγύησης - Συντήρησης
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών πιλοτικής λειτουργίας και αφού δοθεί η δυνατότητα χρήσης της, ο
φορέας θα πρέπει να λαμβάνει Τεχνική και Λειτουργική Υποστήριξη Πολλαπλών Επιπέδων, μέσω γραφείου
υποστήριξης (Help Desk).
Η Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος, αρχίζει με την οριστική παραλαβή
του Πληροφοριακού Συστήματος και διαρκεί μέχρι το πέρας της Πράξης MIS 5010059.
Οι ενέργειες της περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης παρέχονται δωρεάν.
Η Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
• Διορθωτική (Corrective) τεχνική υποστήριξη που αφορά όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με
την εύρεση, ανάλυση και διόρθωση των προβλημάτων / λαθών (“bugs”) της πλατφόρμας.
• Αποτρεπτική (Preventive) τεχνική υποστήριξη που στοχεύει στην αποφυγή ή μείωση των επιπτώσεων
οι οποίες οφείλονται σε προβλήματα τα οποία έχουν ήδη προβλεφθεί.
• Προσαρμοστική (Adaptive) τεχνική υποστήριξη που στοχεύει να προσαρμόσει τα υποσυστήματα σε
αλλαγές (αναβαθμίσεις) στο περιβάλλον ανάπτυξης και πραγματικής λειτουργίας.
• Βελτιωτική (Perfective) που στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης, της ικανότητας λειτουργίας του
συστήματος, της ικανότητας χειρισμού του συστήματος από το χρήστη, κλπ.
Οι στόχοι της διαδικασίας της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης είναι οι ακόλουθοι:
• Αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας • Διόρθωση / απαλοιφή “bugs” που υπάρχουν
στον κώδικα των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.
• Βελτίωση της απόδοσης της πλατφόρμας και της ικανότητας λειτουργίας της πλατφόρμας
• Διαχείριση των προβλημάτων και των αλλαγών όποτε και όπως εμφανίζονται.
Φιλοξενία
Τονίζεται, ότι το σύνολο των υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχονται μέσω cloud περιβάλλοντος και η
πλατφόρμα να φιλοξενηθεί σε υποδομές εντός Ελλάδος, που έχει διασφαλίσει ο Ανάδοχος, που θα
εξασφαλίζουν προστασία από κάθε είδους φυσική καταστροφή, θα διαθέτουν τα πιο σύγχρονα δομικά
χαρακτηριστικά, θα καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες παροχής ρεύματος, ελέγχου
θερμοκρασίας/υγρασίας, ψύξης, και παροχής ισχύος και θα έχουν αποδεδειγμένα τις προδιαγραφές να
διασφαλίσουν την αδιάλειπτη απόκριση ακόμα και ιδιαίτερα απαιτητικών πληροφοριακών συστημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να διατίθενται κατ΄ ελάχιστο: α) Χώρος φιλοξενίας συστημάτων, ο οποίος θα
πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:
αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
κλιματισμό, πυροπροστασία
τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ≥ 10 Μbps της κεντρικής υποδομής με τον πάροχο internet που θα παρέχεται
για τους σκοπούς του έργου
β) Κατάλληλοι Υπολογιστικοί πόροι (εξυπηρετητές και λοιπά Στοιχεία επεξεργαστικής ισχύος), οι οποίοι κατ΄
ελάχιστον θα εξασφαλίζουν:
την ασφάλεια των υποδομών με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικό – διατάξεις ασφάλειας για την
προστασία των εφαρμογών (Switches, Firewall, IDS/IPS, Network Monitoring System)
την διάθεση εξυπηρετητή ονοματοδοσίας (DNS Server) στην ίδια υποδομή
την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου παρέχοντας την κατάλληλη υπολογιστική δύναμη σε
επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη, δηλαδή:
Διάταξη εξυπηρετητών σε no single point of failure (clustering)
Αποκλειστικός αποθηκευτικός χώρος ≥ 4 TB
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Αποκλειστικοί επεξεργαστικοί πυρήνες (Logical CPUs) ≥ 8 cores / εξυπηρετητή
Αποκλειστική μνήμη ≥ 16 GB / εξυπηρετητή

κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) ≥ 4 TB Ο ανάδοχος θα
λάβει ειδική μέριμνα και θα δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια του λογισμικού,
των μέσων και των υποδομών, καθώς και την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
και πληροφοριών.
Για τη λειτουργία του έργου απαιτείται να προσφερθεί το απαραίτητο υποστηρικτικό συστημικό (έτοιμοτυποποιημένο) λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει όλο το αναγκαίο λογισμικό για την λειτουργία των
συστημάτων που θα αναπτυχθούν, όπως π.χ. Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, τυχόν virtualization
software, web/application server, rdbms κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να
περιγράψει αναλυτικά τους διατιθέμενους πόρους και το προσφερόμενο συστημικό λογισμικό.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κρίνεται ως θέμα ύψιστης σημασίας τόσο λειτουργικά όσο και ως υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις αρχές του GDPR.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα θα διασφαλίζονται
τόσο διαμέσου των λειτουργικοτήτων του προσφερόμενου συστήματος όσο και από τις υπηρεσίες δικτυακής υποστήριξης αυτού.
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω σχετικές δυνατότητες:
• Λειτουργία σε περιβάλλον HTTPS (SSL)
• Λειτουργίες Αποδοχής / Συναίνεσης συλλογής δεδομένων από τους χρήστες και καταγραφής – τεκμηρίωσης αυτών στο σύστημα.
• Διαδικασίες παύσης συγκατάθεσης συμμετοχής
• Διαδικασίες διακοπής επεξεργασίας δεδομένων.
• Διαμορφούμενη πολιτική ισχυρής ασφάλειας κωδικών πρόσβασης. Οι σχετικές λειτουργίες θα πρέπει να εκτελούνται με έτσι ώστε οι κωδικοί να μην είναι προσβάσιμοι από τους διαχειριστές του
συστήματος.
• Πολιτική / διαδικασία διαχείρισης των διαφορετικών δικαιωμάτων / προσβάσεων των χρηστών στο
σύστημα. Η πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργικότητες του συστήματος θα πρέπει να είναι διαμορφούμενη, ελεγχόμενη και με βάση την αρχή της ελαχιστοποίησης (data minimization).
• Διαδικασία / Πολιτική ψευδωνυμοποίησης στοιχείων της βάσης δεδομένων (π.χ. data masking).
• Υποστήριξη λειτουργίας ταυτοποίησης / εξουσιοδότησης εισόδου 2 επιπέδων (2 factor
authentication).
Οι παρεχόμενες υποδομές δικτυακής υποστήριξης και φιλοξενίας (hosting) - πέρα από τη διαθεσιμότητα
του συστήματος θα πρέπει να παρέχουν αυξημένη προστασία από κακόβουλες επιθέσεις και να συμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
• Επαρκείς υπολογιστικούς πόρους συστήματος (φυσικούς ή εικονικούς) για διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει αναλυτικό σχεδιάγραμμα της υλοποιημένης (φυσικής ή virtual) υποδομής με συγκεκριμένη αναφορά όλων των
υπολογιστικών, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών πόρων και καναλιών.
• Ενεργή υπηρεσία Web Application Firewall για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο του
συστήματος και την προστασία αυτού από επιθέσεις
• Υποδομή δικτυακού firewall και συστημάτων IPS & IDS (Intrusion Detection System, Intrusion Protection System).
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Α.3.2. Παραδοτέα
Τα παραδοτέα του έργου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Τίτλος Φάσης
Τίτλος Παραδοτέου
Φ1. Ανάπτυξη
Πληροφοριακού
Συστήματος

1.
2.
3.
4.
5.

Φ2. Πιλοτική
Λειτουργία

6.
7.
8.
9.

Διαδικτυακή Πύλη του Πληροφοριακού συστήματος
Υποσύστημα on line Αιτήσεων Επιχειρήσεων
Υποσύστημα Επιλογής με βάση κριτήρια και βαρύτητες
Υποσύστημα Μητρώου Επιχειρήσεων (2.500), Οφελουμένων / Θέσεων Μαθητείας (4.000) & Μεντόρων (3.000)
Υποσύστημα on line / εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας / συμβουλευτικής Οφελουμένων – Μεντόρων
Υποσύστημα e-library
Πιλοτική Λειτουργία
Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα
Τεκμηριωτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσεων)

Α.3.3. Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα του έργου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Τίτλος Φάσης

1

Μήνας
Παράδοσης
Μ1

Μ2

2

Φ1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος
Φ2. Πιλοτική Λειτουργία

Α.4. Σημαντικά Σημεία και Προϋποθέσεις του Έργου
Τα ακόλουθα σημαντικά σημεία και προϋποθέσεις αποτελούν κύρια στοιχεία της παρούσας προκήρυξης
στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος.
1. Υποβολή Πλήρους Φακέλου: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη φάκελο όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη. Η μη συμμόρφωση συνιστά λόγο αποκλεισμού.
2. Κριτήρια Αξιολόγησης: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφερθούν σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης,
υποβάλλοντας πλήρη φάκελο όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη.
3. Βιογραφικά Σημειώματα και ΠΙΝΑΚΑΣ μελών Ομάδας Έργου: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
στο φάκελο δικαιολογητικών βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου και πίνακα των
μελών της ομάδας έργου με επισήμανση της θέσης, ρόλου ενός εκάστου στο έργο.
4. Υπεύθυνος Έργου: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα τον υπεύθυνο
έργου.
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1.
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Β.1.1. Αντικείμενο Διαγωνισμού – Έγγραφα της Σύμβασης -Γλώσσα
Το έργο αφορά το «Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της Διαχείρισης της
Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας», όπως
περιγράφεται στα ζητούμενα (αντικείμενα και στα παραδοτέα) στο Α ΜΕΡΟΣ της παρούσας. Γίνονται δεκτές
προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο των ζητουμένων.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
Tα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας για τη διενέργεια διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης είναι τα
ακόλουθα :
1. η με αρ. 4578 /6.11.2018 Διακήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ www.uhc.gr
2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν 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 σε άλλη 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.
Β.1.2. Προϋπολογισμός του Έργου
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 € πλέον ΦΠΑ 24% (11.612,90 €), Π/Υ με
ΦΠΑ 60.000,00 €. .Το έργο, ως τμήμα της Πράξης MIS 5010059, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ενάριθμος Πράξης 2017ΣΕ33410015).
Β.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Διευκρινήσεις
Αναθέτουσα αρχή είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) Διεύθυνση έδρας της ΚΕΕΕ:
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 , ΤΚ 10671 1 Αθήνα.
- Τηλέφωνο : 00 30 210 3387104(-106)
- Fax : 00 30 210 3622320
- E-mail : keeuhcci@uhc.gr
Η παρούσα Διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
ΚΗΜΔΗΣ και στη διεύθυνση www.uhc.gr
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μόνον ηλεκτρονικά, αίτημα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και
την έβδομη (7η) ημέρα από την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά στα
αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ, μέχρι και την ένατη (9η) ημέρα
από την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αρμόδιος για πληροφορίες : Αποστολόπουλος Βασίλειος
Β.1.4. Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα
τεσσάρων λεπτών (967,74 €).
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 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.
Οι εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής (παράγραφος Β.1.4.) και Καλής Εκτέλεσης (παράγραφος Β.5.1.) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές 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 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 υποβολής προσφορών , 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 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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

Β.1.4. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις ακόλουθες διατάξεις:
1.
Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2.
το Ν. 4314/2014 (Α' 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
3. Το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει.
4. Το Ν.4250/2014(ΦΕΚΑ74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α 161) και
λοιπές ρυθμίσεις».
5. Την Υπουργική Απόφαση για το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με αρ.110427 / ΕΥΘΥ / 1020
(ΦΕΚ Β 3521 / 01.11.2016)
6. Το Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α') «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016 / 679 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»
8. Το Ν.3471 / 2006 (ΦΕΚ133 Α') «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει.
9. Το Ν.3979 / 2011(138 Α') «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Το Ν.1892 / 90 (ΦΕΚ 101 Α'): Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», άρ. 88
«υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής», όπως ισχύει.
11. Τη Συστατική Πράξη ιδρύσεως (Καταστατικό) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και
τις ισχύουσες διατάξεις του ΑΚ καθώς και την ειδική νομοθεσία.
12. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/0903-1999),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 / Α / 14-02-2005), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
14. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια
και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112 / Α / 13-07-2010) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το Ν.4013 / 2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204 /Α / 15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
16. Το Ν.4155 / 2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
120 /Α / 29-05-2013), όπως τροποποιήθηκε με την υπό-παράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του
Ν.4254 / 2014 (ΦΕΚ 85 / Α / 07-04-2014).
17. Το Ν.4270 / 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 /
85 /ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 /Α / 28-06-2014).
18. Το Π.Δ.80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 / Α /2016).
19. Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
20. Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
21. 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 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
22. Την υπ’ αριθ. ../..-..-2018 Απόφαση της Δ.Ε της ΚΕΕΕ, με την οποία προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός
και εγκρίνεται το τεύχος προκήρυξης.
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Β.1.5. Δημοσιότητα και Διάθεση
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.uhc.gr από την οποία και διατίθεται ελεύθερα.
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr).
Β.1.6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα το αργότερο μέχρι τις 26.11.2018 και ώρα 14:00 στην έδρα της ΚΕΕΕ, οδός Ακαδημίας 6, τ.κ. 10671,
Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Β.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997, έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο και πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης της Σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
β) Στην προσφορά προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
•
Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
•
Τα μέλη της Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αρκεί να
διαθέτουν αθροιστικά την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια
προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας,
Υπεργολάβου, Συμβούλου ή Μέλους της Ομάδας έργου Υποψηφίου.
Η συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα
παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών των υποψηφίων, για τους οποίους
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.
Ο όρος “Ανάδοχος” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα παραπάνω σημεία (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες.
Β.2.2. Αποκλεισμός Συμμετοχής
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους
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2.2.1. 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),
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 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.2. 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
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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 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, oi υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 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.
ή/και γ) 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: 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.
2.2.3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2,
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. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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,
(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,
(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 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, Η αναθέτουσα αρχή
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η
αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την
Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του
άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
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(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, 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 2.2.9.2 της παρούσας,
(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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.3.6. 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.
2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.3.1, 2.3.2. γ) και 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. 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 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.
2.3.8. 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.
2.3.9. 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.
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Β.2.3. Κριτήρια Επιλογής
Β.2.3.1. Καταλληλότητα:
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του,
την εγγραφή του στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθ.75 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ IV.Α του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα)
Β.2.3.2. Οικονομική Χρηματοοικονομική Επάρκεια:
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση
ενώσεως/κοινοπραξίας) τη χρηματοοικονομική επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης
το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.3 του
άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο: ΜΕΡΟΣ IV.B του ΤΕΥΔ (Οικονομική
και Χρηματοοικονομική επάρκεια)
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε μία από τις τρεις (3) τελευταίες
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το εκατό τοις
εκατό (100%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ.
Β.2.3.3. Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση
ενώσεως/κοινοπραξίας), εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση και
τεκμηριωμένη εμπειρία, σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο όπως
αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα
πεδία στο: ΜΕΡΟΣ IV.Γ του ΤΕΥΔ (Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα)
Δηλαδή:
Α) Θα πρέπει να δηλώσει την τεχνική υποδομή (εξοπλισμό κλπ.) - εγκαταστάσεις, ώστε να ανταποκρίνεται
στη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου.
B) Θα πρέπει να δηλώσει το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο και την ειδικότητα του όπως αυτή
εξειδικεύεται παρακάτω.
Να διαθέτει ανθρώπινους πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις
του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα έργου του υποψήφιου αναδόχου για την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τους κάτωθι:
•
Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου με 5-ετή (ήτοι 60 ανθρωπομήνες) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία,
μετά την κτήση του πτυχίου του σε Διοίκηση-Διαχείριση Έργων και έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου
με 5-ετή (ήτοι 60 ανθρωπομήνες) τουλάχιστον αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του
πτυχίου του, οι οποίοι να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και μεταπτυχιακό
δίπλωμα σπουδών. Ο υπεύθυνος έργου να είναι και κάτοχος πιστοποιητικού Project Management
Professional (PMP) από το φορέα PMI, για τη διαχείριση των έργων, σε ισχύ.
•
Δύο (2) Εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πλατφορμών / λογισμικών
συμβουλευτικής με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, καθώς και εμπειρία άνω
των τριών (3) ετών.
•
Δύο (2) Εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδιασμό και στην ανάπτυξη
προγραμμάτων συμβουλευτικής καθοδήγησης με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, καθώς και εμπειρία άνω των τριών (3) ετών.
Γ) Θα πρέπει να δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων ή συναφών έργων, τα οποία
υλοποίησε κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) – και αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον, ενός (1) έργου –
ανάλογου περιεχομένου, δηλαδή ανάπτυξη και προμήθεια πλατφόρμας συμβουλευτικής καθοδήγησης και
χρήσης της σε αριθμό τουλάχιστον 1.000 ωφελούμενων και ανάλογου οικονομικού μεγέθους με το
προκηρυσσόμενο – με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του
έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά.
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Δ) Θα πρέπει να δηλώσει τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών:
i) Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίησης ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο
αυτού.
ii) Να διαθέτει οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο
αυτού.
Ε) Για την παροχή της φιλοξενίας του συστήματος στα πλαίσια του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει
συμβόλαιο σε ισχύ με πιστοποιημένο data center της Ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, θα πρέπει να
παρέχει στα πλαίσια του έργου, τα παρακάτω:
να διασφαλίζει την ασφάλεια των υποδομών με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικό – διατάξεις
ασφάλειας για την προστασία των εφαρμογών (Switches, Firewall, IDS/IPS, Network Monitoring System)
να διαθέτει εξυπηρετητή ονοματοδοσίας (DNS Server) στην ίδια υποδομή
να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου παρέχοντας την κατάλληλη υπολογιστική δύναμη
σε επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη, δηλαδή:
Διάταξη εξυπηρετητών σε no single point of failure (clustering)
Αποκλειστικός αποθηκευτικός χώρος ≥ 4 TB
Αποκλειστικοί επεξεργαστικοί πυρήνες (Logical CPUs) ≥ 8 cores / εξυπηρετητή
Αποκλειστική μνήμη ≥ 16 GB / εξυπηρετητή
να διασφαλίζει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) ≥ 4 TB
Επισήμανση
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στις
παραγράφους Β.2.2 έως και Β.2.3 αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ (βλ. Παρ. Β.3.2.1, Α2), της παρούσας), το οποίο
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθ. 73 παρ.1, παρ.2 & παρ 4, εδ.α & θ του Ν.4412/2016.
Β.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.3.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΚΕΕΕ. Στην περίπτωση
της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΚΕΕΕ μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΚΕΕΕ έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αποσπάσματα από ξένα κείμενα που
αναφέρονται σε πρωτότυπη γλώσσα (Αγγλικά) και τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια
και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων
της Προκήρυξης.
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Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα
ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της
Διαχείρισης της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της
Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας»
[Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 4578 / 6-11-2018]
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-11-2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο
του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.
Β.3.2. Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην
παρούσα Προκήρυξη και θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά και τα στοιχεία
της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη σε
ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη σε ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο.
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Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.
Β.3.2.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος «Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει τα παρακάτω:
ΜΕΡΟΣ Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τη μορφή επιστολής, προς την ΚΕΕΕ, η οποία θα υπογράφεται
από τον προσφέροντα (στην περίπτωση των νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο). Σε
περίπτωση ένωσης, θα αναφέρονται τα φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον
προσφέροντα και η αίτηση θα υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τον νομίμως
ορισθέντα εκπρόσωπο της ένωσης.
2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Το ως άνω αρχείο βρίσκεται σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και στη συνέχεια να
συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147),
υπογράφεται και υποβάλλεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και δεν απαιτείται να
φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
Σημείωση: Κατά την υποβολή Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ότι
δεν εμπίπτουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις του άρθρου 2.2.3.1.) 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.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 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 να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. { Άρθρο 107, παρ. 13 του Ν 4497/2017
(ΦΕΚ 171Α/13-11-2017) -Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) }
Στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προκήρυξης, παρατίθεται υπόδειγμα ΤΕΥΔ.
3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους όπως
ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση υποψήφιων Α.Ε και Ε.Π.Ε
και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση ΦΕΚ και οι σχετικές
καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ), όπως και οι σχετικές βεβαιώσεις ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση) με τις οποίες
βεβαιώνονται τα παραπάνω (έκδοσης τελευταίου 3μήνου).
4. Δημοσιευμένοι ισολογισμοί με ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις
(2014, 2015, 2016) τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του Έργου (μη περιλαμβανομένου
ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε
περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας
5. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου.
6. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (υπογεγραμμένος από τον εκπρόσωπο του υποβάλλοντος την προσφορά)
των μελών της Ομάδας Έργου, στον οποίο θα αναφέρεται η θέση/ρόλος του κάθε μέλους και ιδίως ποιος
είναι ο υπεύθυνος έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Α/Α

Εταιρεία
(σε
περίπτωση Ονοματεπώνυμο
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή Ομάδας Έργου
Στέλεχος
Υπεργολάβου
ή
Εξωτερικός Συνεργάτης

Μέλους Θέση στην Ομάδα Ανθρωπομήνες
Έργου
Απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ
Εάν ο Υπεύθυνος Ομάδας Έργου ή/ και τα μέλη της ομάδας έργου, δεν είναι μόνιμα στελέχη της εταιρείας ή
κάποιου από τα μέλη της ένωσης, που υποβάλλει την προσφορά, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του
Υπευθύνου Ομάδας Έργου ή/και των μελών της Ομάδας Έργου ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον
υποψήφιο και ότι δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για τον Υπεύθυνο έργου, θα πρέπει να
προσκομιστούν τα πτυχία του και το πιστοποιητικό PMP, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά
περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ii) Να αναφέρεται ότι τα γραφόμενα στην προσφορά του προσφέροντος, στα βιογραφικά σημειώματα και
στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των μελών της Ομάδας Έργου είναι αληθή και ακριβή.
iii) Να ορίζεται ο Υπεύθυνος Έργου
iiii) Να αναφέρεται ότι ο υποβάλλων αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών, κατά το στάδιο της κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και ότι παραιτείται από κάθε
δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή,
ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
8. Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, ενός
εκάστου των μελών της ομάδας έργου και του υπεύθυνου έργου του στην οποία να δηλώνεται ότι τα
στοιχεία των βιογραφικών τους σημειωμάτων είναι αληθή και ακριβή, ότι γνωρίζουν τον ρόλο και την
θέση τους στο συγκεκριμένο έργο όπως περιγράφεται στην προσφορά και ότι έχουν συμφωνήσει με τον
προσφέροντα για την συμμετοχή τους σε όλη την διάρκεια του έργου.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας, για τα μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στον υπεργολάβο, ως μόνιμοι
υπάλληλοι του, θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου για την διάθεση αυτών των
ατόμων και ότι είναι εις γνώση του αυτή η συνεργασία.
10. Να υποβάλει πίνακα (κατάλληλα υπογεγραμμένο), παρόμοιων ή συναφών, με το προκηρυσσόμενο,
έργων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

Α/ Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ /
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (από μμ/εε έως
μμ/εε)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(σε ευρώ) ΣΤΟ ΕΡΓΟ (σε %) (είδος & ημ/νία
έκδοσης)

Ο οποίος θα συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή, ενός (1) έργου, ανάλογου περιεχομένου, δηλαδή
ανάπτυξης και προμήθειας πλατφόρμας συμβουλευτικής καθοδήγησης και χρήσης της σε αριθμό
τουλάχιστον 1.000 ωφελούμενων και ανάλογου οικονομικού μεγέθους του προκηρυσσόμενου, που
υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης/ πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου,
που εκδίδεται από την Δημόσια Αναθέτουσα Αρχή/αποδέκτη και το οποίο πρέπει να προσκομιστεί ή
υπογεγραμμένη σχετική σύμβαση και σχετικά εξοφλημένα τιμολόγια αν πρόκειται για έργα που έχουν
υλοποιηθεί σε ιδιωτικούς φορείς.
10. θα πρέπει να προσκομιστούν:
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i) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008) ή ισοδύναμό αυτού.
ii) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISO 27001:2013) ή ισοδύναμό
αυτού.
11. Να προσκομιστεί συμβόλαιο σε ισχύ με πιστοποιημένο Data Center της Ελληνικής Επικράτειας, που να
περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Ο Χώρος φιλοξενίας συστημάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζει:
αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος
κλιματισμό, πυροπροστασία
τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ≥ 10 Μbps της κεντρικής υποδομής με τον πάροχο internet.
Επίσης, να προσκομιστεί δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, ότι δεσμεύεται να καλύψει τις εν λόγω
απαιτήσεις, όπως παρακάτω.
να διασφαλίζει την ασφάλεια των υποδομών με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικό – διατάξεις
ασφάλειας για την προστασία των εφαρμογών (Switches, Firewall, IDS/IPS, Network Monitoring System)
να διαθέτει εξυπηρετητή ονοματοδοσίας (DNS Server) στην ίδια υποδομή
να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου παρέχοντας την κατάλληλη υπολογιστική δύναμη
σε επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη, δηλαδή:
Διάταξη εξυπηρετητών σε no single point of failure (clustering)
Αποκλειστικός αποθηκευτικός χώρος ≥ 4 TB
Αποκλειστικοί επεξεργαστικοί πυρήνες (Logical CPUs) ≥ 8 cores / εξυπηρετητή
Αποκλειστική μνήμη ≥ 16 GB / εξυπηρετητή
να διασφαλίζει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) ≥ 4 TB
Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο
στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με
τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση /
Κοινοπραξία.
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να
καλύπτονται όλες.
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας
αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να
αντικατασταθεί αυτή από Υπεύθυνη Δήλωση.
ΜΕΡΟΣ Β. Τεχνική Προσφορά
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : Προφίλ Υποψηφίου Αναδόχου: οποιοδήποτε
στοιχείο του προσφέροντα που τεκμηριώνει την εμπειρία, ικανότητα, δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης
του έργου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη.
1. Αντίληψη του προσφέροντα για το έργο: οποιοδήποτε στοιχείο που καταδεικνύει και αναδεικνύει
την κατανόηση του προσφέροντα για το έργο, ικανότητα επιτυχούς υλοποίησης του έργου και απαντά
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη.
2. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου: οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο προσφέρων ότι περιγράφει την
συνοπτική μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου (μεθοδολογίες, τεχνικές, εργαλεία κλπ)
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του, όπως αυτές παρουσιάζονται στη παρούσα προκήρυξη ώστε να
αντιμετωπίζει τις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται.
3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου: αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του προσφέροντα για την
προμήθεια του έργου με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και την ικανότητα του με στόχο την επιτυχή
υλοποίηση του έργου.
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4. Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου: οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται κρίσιμο και χρήσιμο κατά την
γνώμη του προσφέροντα σχετικά με το σχήμα οργάνωσης, διασύνδεση και αλληλεπίδραση μελών,
συμπληρωματικότητα και συνέργειες και τη δομή διοίκησης της Ομάδας Έργου, με επισήμανση του
ρόλου του κάθε μέλους της.
5. Λοιπά στοιχεία: οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη.
Διευκρινίσεις δίνονται από τους υποβάλλοντες προσφορά μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή.
Β.3.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει,
συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα). Σημειώνεται ότι η
προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον σχετικό προϋπολογισμό, όπως αυτός αναφέρεται στην
παρούσα προκήρυξη. Επιπλέον, θα πρέπει να καταγράφεται η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου
α) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το ποσό που
θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της κάθε προσφοράς είναι η συνολική τιμή μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του
έργου, με τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον
προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή, πέραν του
αντιτίμου που έχει καθοριστεί, βάσει των τιμών της προσφοράς του.
Β.3.3. Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΚΕΕΕ πριν από τη
λήξη της.
Β.3.4. Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Β.3.5. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
τον ΦΠΑ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές
αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια
Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών
ή να τους τροποποιήσουν.
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B.4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
B.4.1. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
B.4.1.1. Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού
και Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία έχει οριστεί με την Απόφαση της ΔΕ της ΚΕΕΕ 2 Ε/10.1.2018, την
ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, ήτοι στις 28.11.2018, ώρα 10.00, στην έδρα
της ΚΕΕΕ, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (εφόσον αυτοί
επιθυμούν να παραστούν).
Οι προσφορές κατά την υποβολή τους πρωτοκολλώνται και από την αρμόδια Επιτροπή σε κάθε φάκελο
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Κατά την αποσφράγιση ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ‘Δικαιολογητικών –
Τεχνικών Προσφορών’, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία κατά
φύλλο. Οι Φάκελοι ‘Οικονομικών Προσφορών’ μονογράφονται και σφραγίζονται και αποσφραγίζονται, κατά
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, την ίδια μέρα (σε ένα στάδιο) σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016.
B.4.1.2. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία εισηγείται
σχετικά στην Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.
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.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: ΣΤΠ = σ1*Κ1 +
σ2*Κ2 + σ3*Κ3
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 συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) θα καθορισθεί βάσει του κάτωθι τύπου: ΣΟΠ =
100 * [Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου] όπου: Οικονομική
Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε διαγωνιζόμενου και
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του διαγωνιζόμενου με τη
χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) κάθε προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο: ΤΒΑ = [(ΣΤΠ * 0,80) + (ΣΟΠ
* 0,20)]
Όπου ΣΤΠ: Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς ΣΟΠ: Συνολική βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
Η συνολική βαθμολόγηση βάσει των ανωτέρω τύπων είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία.
Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Η πρώτη
στήλη του πίνακα περιγράφει τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιών που θα προσφερθούν, ενώ
η δεύτερη δίνει τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών.
Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά ανακηρύσσεται εκείνη που παρουσιάζει το μέγιστο Bj στον τύπο της
προηγούμενης παραγράφου. Ο υπολογισμός του Bj γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

28

18PROC003992531 2018-11-12
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της
Διαχείρισης της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν)
80%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κν)
ΟΜΑ∆Α Α/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Λειτουργικές απαιτήσεις της πλατφόρμας

60%

Χρονοδιάγραμμα / Παραδοτέα του έργου

20%

ΟΜΑ∆Α Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

20%

Δομή οργανωτικού σχήματος και Οργάνωση / Λειτουργία του έργου

20%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Τρόπος αναλυτικής βαθμολόγησης των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς:
Κριτήριο Κ1: Κρίνεται η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της πλατφόρμας. Κρίνονται
οι επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου.
Κριτήριο Κ2: Κρίνεται ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης και εξειδίκευσης της
προτεινόμενης μεθοδολογίας στις απαιτήσεις του έργου. Επίσης, με αυτό το κριτήριο εκτιμάται, αφενός
ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης των περιεχομένων κάθε παραδοτέου, τόσο σε
εύρος, όσο και σε βάθος και αφ’ ετέρου ο βαθμός επάρκειας, καταλληλότητας και ρεαλιστικότητας του
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος των επιμέρους δραστηριοτήτων/ενεργειών εκτέλεσης του Έργου και
των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων.
Κριτήριο Κ3: Κρίνεται η επάρκεια του προφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με τη φύση των επί
μέρους ρόλων και καθηκόντων, Πακέτων Εργασίας και Παραδοτέων. Η μεθοδολογική προσέγγιση του
υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά τη διοίκηση, υλοποίηση και ποιότητα του Έργου, σε σχέση με τις
ιδιαιτερότητες του τελευταίου. Βαρύτητα θα δοθεί στη συγκρότηση και διάρθρωση της Ομάδας Έργου,
την ορθολογική κατανομή (και αναλυτική περιγραφή) ρόλων και καθηκόντων κ.λπ.
B.4.1.3. Διαδικασία και Ολοκλήρωση Αξιολόγησης
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για το ποιες
προσφορές καλύπτουν τις προϋποθέσεις.
Εν συνεχεία η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα προς επίδειξη το συμβουλευτικό εργαλείο των
διαγωνιζόμενων, και αποφασίζει εάν το προς επίδειξη συμβουλευτικό εργαλείο της παρούσης, καλύπτει
τις δυνατότητες/ προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο Α.3. Της παρούσης.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για το ποιες
προσφορές καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ακολουθεί η τεχνική
αξιολόγηση και η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων.
Ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση και η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την
αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.
Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα
προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και
των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές .
Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει τα Πρακτικά της στο αρμόδιο όργανο το οποίο αποφαίνεται σχετικά και
του οποίου η απόφαση κοινοποιείται,με δική του ευθύνη και επιμέλεια στους προσφέροντες. . Κατά της
Απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3. της παρούσας.
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B.4.2. Απόρριψη προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚΕΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση
της αρμόδιας Επιτροπής.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη.
2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από τα αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη.
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια
η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της προκήρυξης.
6. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο κόστους (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη
διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής
Προσφοράς.
7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
B.4.3. Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ' αυτόν και της
νομιμότητας της διενέργειας του και πράξεις της αναθέτουσας αρχής έως και της κατακυρωτικής απόφασης
υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 127. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
B.4.4. Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τα
οριζόμενα ανωτέρω. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της ΚΕΕΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής. Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της πενθήμερης
προθεσμίας άσκησης ενστάσεως, ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη
κοινοποίηση, να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και
έγγραφα της επομένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου: ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ’. Τα εν λόγω
Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε Σφραγισμένο Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή,
προκειμένου να ελεγχθούν και να αποφανθεί αν ο προσωρινός Ανάδοχος πληροί τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης.
Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Η ως άνω απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, παρά μόνο υπό τον όρο ότι
έχει κοινοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, έπειτα από την ως άνω σχετική
πρόσκληση.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω εγγράφων. Μετά την
κατακύρωση καταρτίζεται σύμβαση η οποία υποβάλλεται πριν την υπογραφή της για τη διενέργεια ελέγχου.
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Η ΚΕΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ιδίως:
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
για οποιοδήποτε λόγο.
Β.4.5. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Β.4.5.1. Εάν είναι Έλληνας πολίτης:
Β.4.5.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 .
Β.4.5.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου (06
μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής
του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,
Β.4.5.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, και πάντως οπωσδήποτε κατά την ημέρα υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,
Β.4.5.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Β.4.5.1.5. Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει ότι
δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 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
Β.4.5.2. Εάν είναι αλλοδαπός:
Β.4.5.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μήνες) πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου Β.4.5.1.1. Του παρόντος άρθρου,
Β.4.5.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου
Β.4.5.1.2. Του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου Β.4.5.1.3. Του παρόντος άρθρου και αυτό το πιστοποιητικό. Το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης,
Β.4.5.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
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Β.4.5.2.4. Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει ότι
δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 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
Β.4.5.3. Εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό: Β.4.5.3.1. Τα άνωθεν δικαιολογητικά των
παραγράφων Β.4.5.1.2. Και Β.4.5.1.3. Του παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, Β.4.5.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου
εξαμήνου(06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστική διαχείριση, κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από την αρμόδια εκδούσα αρχή της έδρας
της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης
και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης,
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου,
Β.4.5.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και
ετερόρρυθμη εταιρία) και για όλα τα μέλη του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες,
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016.
Β.4.5.3.4. Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) του/των νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων του νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνει/ουν ότι δεσμεύεται/ονται να τηρεί/ουν
τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπισθεί 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.
Β.4.5.4. Εάν είναι συνεταιρισμός:
Β.4.5.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μήνες) πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
Β.4.5.4.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Β.4.5.1.2. Και Β.4.5.1.3. Του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου Β.4.5.2.2. Του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου Β.4.5.2.2. Του παρόντος άρθρου.
Β.4.5.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Β.4.5.4.4. Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) του/των νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων του συνεταιρισμού, στην οποία θα δηλώνει/ουν ότι δεσμεύεται/ονται να τηρεί/ουν τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί 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.
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Β.4.5.5. Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.
Β.4.5.6. Η παράγραφος «Γενικές Διατάξεις», εφαρμόζεται αναλογικά και στο στάδιο υποβολής και
αξιολόγησης των ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Β.4.5.7. Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβαίνει στην Αποσφράγιση του Φακέλου
αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανά φύλλο τα έγγραφα του ως άνω
Φακέλου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού
Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών έχουν
δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία Αποσφράγισης του Φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:
➢
αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης του
Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και
➢
προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου, παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία.
➢
αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει:
το ως άνω πρακτικό, με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά τα ανωτέρω,
τον φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου και,
τα τυχόν υπομνήματα που έχουν υποβληθεί,
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί,
είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή
της από το πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αποστέλλεται μαζί με το εν λόγω Πρακτικό,
με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
των Οικονομικών Προσφορών.
Β.4.6 Γενικές Διατάξεις
Β.4.6.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την
αμέσως επόμενη πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί Προσωρινού Αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής
Απόψεως Προσφορά και ούτω καθ` εξής.
Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
B.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
B.5.1. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης
1.
Μεταξύ της ΚΕΕΕ και του Αναδόχου θα καταρτισθεί και θα υπογραφεί Σύμβαση. Ο Ανάδοχος στον
οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας το πολύ είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης σε αυτόν για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού το οποίο
αντιστοιχεί στο 5% επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του Ν. 4412/2016.
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2.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο
πλαίσιο της Διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Διαχειριστικής Αρχής.
3.
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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, 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 στο Κεφάλαιο Β.2.2., 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 ΣΛΕΕ,
δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
Σύμβαση,
ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής,
στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής,
ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε
ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα
έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα
από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η
αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται
παραπάνω.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό
τίμημα, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ. 5.2.1 της παρούσας
διακήρυξης.
Β.5.2. Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Η πληρωμή του έργου θα γίνει κατόπιν της ορθής ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων φάσεων και
παραδοτέων αυτού από τον Ανάδοχο, όπως παρακάτω:
Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, όταν ολοκληρωθούν και παραληφθούν
οριστικά από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οικεία προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον Ανάδοχο,
τα παραδοτέα της Φάσης 1.
Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι όταν
παραδοθούν και παραληφθούν οριστικά από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οικεία προβλεπόμενα
στη σύμβαση με τον Ανάδοχο, τα παραδοτέα της Φάσης 2.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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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:
α) 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)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 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
γ) 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) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
B.5.3. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΚΕΕΕ,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του
Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 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 ΚΕΕΕ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η
ΚΕΕΕ 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 ΚΕΕΕ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΚΕΕΕ 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 άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της ΚΕΕΕ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Φορέα.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος
του ποσού της Σύμβασης.
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΚΕΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία,
θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΚΕΕΕ για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της ΚΕΕΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης,
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες
από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε
θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της ΚΕΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΕΕΕ 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 ΚΕΕΕ.
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.
Β.5.4 Υπεργολαβία
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 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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 κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσας Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσεις την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Β.5.5. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.5.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 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.
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.5.2. 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, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) 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 ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) 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.
B.5.6. Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε
(5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας.
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την
Αναθέτουσα - υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών
του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται
όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. Η τήρηση
εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του
Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα
της Αναθέτουσας, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην
κατοχή του και αφορούν σε αυτήν, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού
υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται
στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία
του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα
ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία του Έργου, ακόμη
και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην ΚΕΕΕ και στα άτομα που ορίζονται από την ΚΕΕΕ να
διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί
η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/
συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
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Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποινική ρήτρα ίση
με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση.
Επίσης, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν
περαιτέρω ζημίας.
Η ΚΕΕΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον
Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΚΕΕΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
B.5.7. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Οι αντισυμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Αθηνών βάση του Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.
Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Το ως άνω αρχείο βρίσκεται σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής, www.uhc.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
•

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΜΟΝΑΝΟΛΟ
ΔΑΣ

Ανθρωπομήνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΜΟΝΑΝΟΛΟ
ΔΑΣ

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ
•

Α/Α

•

Α/Α
1
2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

Υπηρεσίες
Λοιπές Δαπάνες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ………………………………………………………………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της εταιρείας ‘……………………………………..’, Α.Φ.Μ. ……………….., Δ\νση οδός
………………………., αριθμός …………………., Τ.Κ. ……………, ……………………,
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………. (…………….. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό
................... που αφορά στο διαγωνισμό της ………………….. με αντικείμενο την «……………….», συνολικής αξίας ευρώ …………………….. (………………….. €) {να προσδιοριστεί αν συμπεριλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ}, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ.: ………………………… Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………….
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην [τόπος, ημερομηνία] μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Αφενός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «………………………………..», με έδρα
την…….., οδός ……….., Τ.Κ. ….., και με ΑΦΜ …………… της Δ.Ο.Υ. ……………………, που εκπροσωπείται από τον
Πρόεδρό της και νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. ……………………., αποκαλούμενο στο εξής «Εργοδότης», αποκαλούμενο στο εξής «Εργοδότης», και
2. αφετέρου του / της [επωνυμία], η οποία εδρεύει [διεύθυνση, πόλη ΤΚ], με ΑΦΜ ….. - Δ.Ο.Υ. …,νομίμως
εκπροσωπούμενης από τον κ. [ονοματεπώνυμο, ιδιότητα], καλούμενης στο εξής Ανάδοχος
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
οι παρακάτω Ειδικοί και Γενικοί όροι
και τα εξής Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τεύχος Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Προσφορά του Αναδόχου (Αριθ. [συμπληρώστε] από
[συμπληρώστε])
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Παραδοτέα (βάσει προσφοράς Αναδόχου),
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης έργου (στο εξής καλουμένης ως «η Σύμβαση»).
Τα κριτήρια που έχουν τεθεί στους Ειδικούς Όρους υπερισχύουν έναντι εκείνων που έχουν τεθεί σε άλλα
σημεία της Σύμβασης. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί στους Γενικούς Όρους υπερισχύουν έναντι εκείνων που
έχουν τεθεί στα Παραρτήματα. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο Τεύχος Διαγωνισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) υπερισχύουν έναντι των διατάξεων της Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα διάφορα έγγραφα που αποτελούν τμήμα της Σύμβασης πρέπει να λαμβάνονται ως αμοιβαίως επεξηγηματικά. Οι ενδεχόμενες ασάφειες ή αντιφάσεις εντός αυτού του πλαισίου ή μεταξύ των τμημάτων του πρέπει να επεξηγηθούν ή να διορθωθούν μέσω γραπτών οδηγιών που θα εκδώσει
η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμφισβητήσει τις εν λόγω οδηγίες βάσει των δικαιωμάτων του που ορίζονται στο Άρθρο Ι.7.
I – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ I.1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
I.1.1. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ……………………………..
I.1.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το Τεύχος Διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται στην Σύμβαση (Παράρτημα I).
ΑΡΘΡΟ I.2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
I.2.1. Η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο
μέρος και θα διαρκέσει μέχρι τις --/--/201-, ή μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.
I.2.2. Η υλοποίηση των πακέτων εργασίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αρχίσει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ.
I.2.3. Για όλες τις περιόδους που καθορίζονται στην Σύμβαση, οι μήνες υπολογίζονται σε ημερολογιακούς
μήνες και οι ημέρες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. Η υλοποίηση των πακέτων εργασίας αρχίζει
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Σύμβασης. Η περίοδος υλοποίησης των πακέτων εργασίας μπορεί να παραταθεί μόνο με την ρητή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών πριν από την εκπνοή
αυτής της περιόδου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει σε οποιοδήποτε αίτημα για παράταση της διάρκειας των πακέτων εργασίας που θα λάβει σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου υλοποίησης ή σε λιγότερο από το ένα τρίτο της περιόδου υλοποίησης που απομένει να εκτελεστεί και σε οποιοδήποτε μικρότερο διάστημα.
ΑΡΘΡΟ I.3 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ……….………. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της …………… Τράπεζας, ποσού ……………….. ευρώ.

41

18PROC003992531 2018-11-12
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη της Υλοποίησης και της
Διαχείρισης της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας»

ΑΡΘΡΟ I.4 – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
I.4.1. Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της Σύμβασης
ανέρχεται σε [ποσό αριθμητικά και ολογράφως] ευρώ και καλύπτει όλα τα εκτελεσθέντα πακέτα εργασίας.
I.4.2. Όλα τα ποσά που αναγράφονται στο πλαίσιο της Σύμβασης δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ I.5 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Η πληρωμή του έργου θα γίνει κατόπιν της ορθής ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων φάσεων και παραδοτέων αυτού από τον Ανάδοχο, όπως παρακάτω:
Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, όταν ολοκληρωθούν και παραληφθούν οριστικά από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οικεία προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον Ανάδοχο, τα παραδοτέα της Φάσης 1.
Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι
όταν παραδοθούν και παραληφθούν οριστικά από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οικεία προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον Ανάδοχο, τα παραδοτέα της Φάσης 2.΄
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν από τον Ανάδοχο και να περιέχουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτούμενες
πληροφορίες:
- το όνομα και τη διεύθυνση του Αναδόχου·
- την ημερομηνία και τον αριθμό τιμολογίου·
- τους αριθμούς της Σύμβασης (που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της Σύμβασης)·
- το είδος του τιμολογίου (πρώτο ενδιάμεσο ή δεύτερο ενδιάμεσο ή τελική πληρωμή)·
- την τιμή πριν και μετά από τυχόν φόρους·
- το ποσοστό και το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)·
- τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
Τα τιμολόγια που διαβιβάζονται πριν από την έγκριση του σχετικού παραδοτέου θα ανασταλούν μετά την
έγκριση του παραδοτέου.
ΑΡΘΡΟ I.6 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε επικοινωνία σχετικά με τη σύμβαση πρέπει να γίνεται εγγράφως και να αναφέρει τον αριθμό της Σύμβασης. Η συνήθης αλληλογραφία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε από την κατωτέρω αναφερόμενη αρμόδια υπηρεσία. Γνωστοποιήσεις
πρέπει να αποστέλλονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Κάθε επικοινωνία σχετικά με τη σύμβαση πρέπει να γίνεται εγγράφως και να αναφέρει τον αριθμό της Σύμβασης. Η συνήθης αλληλογραφία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε από την κατωτέρω αναφερόμενη αρμόδια υπηρεσία. Γνωστοποιήσεις
πρέπει να αποστέλλονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
ΑΡΘΡΟ I.7 – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
I.7.1. Η Σύμβαση διέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο ως καθορίζεται από τις διατάξεις των Παρακάτω:
I.7.2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών απορρέουσα από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της
Σύμβασης, η οποία δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί με φιλικό τρόπο εκδικάζεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
Ι.7.3. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών απορρέουσα
από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης και η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων, τα
μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να παραπέμψουν τη διαφορά στη διαμεσολάβηση.
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Εάν οποιοδήποτε μέρος από τους αντισυμβαλλομένους ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για την επιθυμία του να ξεκινήσει διαμεσολάβηση, και η άλλη πλευρά συμφωνεί γραπτώς, τα μέρη ορίζουν από κοινού
ένα αμοιβαία αποδεκτό μεσολαβητή εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία της εν λόγω γραπτής συμφωνίας. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το διορισμό ενός διαμεσολαβητή εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει [δικαστήριο, οργάνωση ή πρόσωπο που συμφωνείται από τα μέρη κατά την υπογραφή της Σύμβασης], για το
διορισμό ενός διαμεσολαβητή.
Η έγγραφη πρόταση του διαμεσολαβητή ή το γραπτό του συμπέρασμα στο οποίο δηλώνεται ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, θα πρέπει να προσκομίζεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της
έγγραφης συμφωνίας και του δευτέρου μέρους, ώστε να αρχίσει η διαμεσολάβηση. Η πρόταση ή το συμπέρασμα του διαμεσολαβητή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα μεταξύ των μερών, τα οποία διατηρούν το δικαίωμα να φέρουν τη διαφορά ενώπιον των δικαστηρίων.
Εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας πρότασης από τον μεσολαβητή, τα
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συνάψουν γραπτή συμφωνία, δεόντως υπογεγραμμένη από όλα τα μέρη,
με βάση την πρόταση.
Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μοιράζονται εξίσου το κόστος διαμεσολάβησης από τον
μεσολαβητή, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν από το ένα μέρος
σε σχέση με τη διαμεσολάβηση.
ΑΡΘΡΟ I.8 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση θα πρέπει να
υπόκεινται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα και τους φορείς
και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων αυτών. Αυτού του είδους τα δεδομένα πρέπει να
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της
Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, που ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων με επιφύλαξη της πιθανής διαβίβασής τους σε οργανισμούς επιφορτισμένους με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης κατά την εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
ΑΡΘΡΟ I.9 – ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
I.9.1 Κυρώσεις για τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με τα αναμενόμενα υψηλότερα
επαγγελματικά πρότυπα επιδόσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τότε η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ανεπιφύλακτα να αποφασίσει να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις, που αντιπροσωπεύουν έως και το 10% της
αξίας που καθορίζεται στο άρθρο Ι.3.1 της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει επιχειρήματα εναντίον αυτής της απόφασης εντός τριάντα ημερών από την ειδοποίησή του μέσω συστημένης επιστολής συνοδευόμενης από αποδεικτικό παραλαβής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
αντίδραση από πλευράς του ή γραπτή απόσυρση από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε προθεσμία
τριάντα ημερών από την παραλαβή αυτών των επιχειρημάτων, η απόφαση επιβολής οικονομικών κυρώσεων καθίσταται εκτελεστέα.
I.9.2 Λύση / καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται αυτοβούλως και χωρίς να απαιτείται να καταβάλλει αποζημίωση να
τερματίσει τη Σύμβαση επιδίδοντας 30 ημέρες επίσημη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα
Αρχή καταγγείλει τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο την πληρωμή που αντιστοιχεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. Με την παραλαβή της επιστολής καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος λαμβάνει
όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κόστος, να προλάβει τις ζημίες και να ακυρώσει ή να μειώσει τις δεσμεύσεις του. Καταρτίζει τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους για τα πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Σύμβασης σε
προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει της εξήντα ημέρες από την ημερομηνία αυτή.
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II – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ II.1 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν,
ιδίως εκείνες που προκύπτουν από την απασχόληση, τις φορολογικές και κοινωνικές νομοθεσίες.
II.1.2. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια και απαιτούμενη έγκριση που απαιτείται για την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στον τόπο που πρέπει να εκτελεσθούν τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
II.1.3. Με την επιφύλαξη του Άρθρου II.3 οποιαδήποτε αναφορά στην Σύμβαση σχετικά με το προσωπικό
του Αναδόχου πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στην εκτέλεση
της Σύμβασης.
II.1.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και την ανάλογη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί.
II.1.5. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για το προσωπικό που εμπλέκεται στην υλοποίηση των
πακέτων εργασίας που του έχουν ανατεθεί. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει τις ακόλουθες σχέσεις εργασίας ή παροχής υπηρεσιών με το προσωπικό του:
• το προσωπικό που υλοποιεί τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Ανάδοχο δεν μπορεί να δέχεται
εντολές απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή·
• η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρείται ως εργοδότης του προσωπικού
αυτού και το εν λόγω προσωπικό αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην επικαλείται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής κανένα δικαίωμα που απορρέει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του Αναδόχου.
II.1.6. Στην περίπτωση διαταραχής που προκύπτει από την δράση ενός μέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή στην περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους του προσωπικού του Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται
στα απαιτούμενα από την Σύμβαση, ο Ανάδοχος πρέπει να τον αντικαθιστά αμέσως. Η Αναθέτουσα Αρχή
έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου υπαλλήλου, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προβαίνει σε κάτι τέτοιο. Αναπληρωματικό προσωπικό πρέπει να έχει τα απαραίτητα
προσόντα και να είναι ικανό να εκτελέσει τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς όρους. Ο Ανάδοχος θα
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται,
τα οποία προκύπτουν από την αντικατάσταση του προσωπικού σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
II.1.7. Σε περίπτωση που κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη, άμεσα ή έμμεσα, παρεμποδίζει την υλοποίηση των πακέτων εργασίας, εν μέρει ή εξολοκλήρου, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει αμέσως
και με δική του πρωτοβουλία να το καταγράψει και να υποβάλει αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος και μια ένδειξη της ημερομηνίας κατά την
οποία άρχισε και τις διορθωτικές δράσεις που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος πρέπει να
δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών.
ΆΡΘΡΟ II.2 – ΕΥΘΥΝΗ
II.2.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνες για τις ζημίες που υφίσταται ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, εκτός από την περίπτωση υπαιτιότητας ή βαρείας αμέλειας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
II.2.2. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από τον ίδιο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους συμβάσεων που προβλέπονται στο Άρθρο II.13. Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του Αναδόχου κατά
την εκτέλεση της σύμβασης.
II.2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αποζημίωση σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης ή
προσφυγής από τρίτους κατά της Αναθέτουσας Αρχής ως αποτέλεσμα των ζημιών που προκλήθηκαν από
τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
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II.2.4. Ο Ανάδοχος θα λάβει μέτρα για να αποφευχθούν κίνδυνοι και ζημίες σχετικά με την εκτέλεση της
Σύμβασης όπου απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ II.3 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
II.3.1. Τα αποτελέσματα και τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου της ιδιοκτησίας και άλλων πνευματικών
και βιομηχανικών δικαιωμάτων, που παράγονται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ανήκουν
στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, δημοσιεύσει, αναθέσει ή μεταφέρει κατά το
δοκούν, χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός και αν υφίστανται βιομηχανικά ή πνευματικά δικαιώματα πριν από
την έναρξη ισχύος της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.4 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
II.4.1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να πράττει με την μέγιστη εμπιστευτικότητα και να μην διαθέτει σε τρίτους
οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας. Η υποχρέωση αυτή
είναι δεσμευτική μέχρι την οριστική παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών του έργου.
II.4.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει για λογαριασμό του προσωπικού και των συνεργατών του να πράττουν με
εμπιστευτικό τρόπο, για κάθε πληροφορία ή έγγραφο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα και
δεν θα κοινοποιούν σε τρίτους καμία πληροφορία ή έγγραφο που δεν έχει δημοσιευτεί.
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.5 – ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΙΙ.5.1. Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί την Αναθέτουσα Αρχή να επεξεργάζεται, διανέμει και δημοσιοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε μέσο, στοιχεία ή πληροφορίες που περιέχονται ή αφορούν την σύμβαση και ειδικότερα την ταυτότητα του Αναδόχου, το αντικείμενο της σύμβασης, την διάρκεια, το ποσό της
σύμβασης και τις σχετικές αναφορές.
Όπου οι πληροφορίες αυτές αφορούν προσωπικά δεδομένα θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου
ΙΙ.3.1
ΙΙ.5.2. Οποιαδήποτε διανομή ή δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με την σύμβαση από τον Ανάδοχο θα
γίνεται κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΙΙ.5.3. Η χρήση πληροφοριών που αποκτώνται από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια υλοποίησης της παρούσας για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση των υπηρεσιών του, απαγορεύεται ρητά εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση.
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.6 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
II.6.1. Ανωτέρα βία ορίζεται ως οποιαδήποτε απρόβλεπτη ή έκτακτη κατάσταση ή γεγονός πέρα από τον
έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών, η οποία εμποδίζει έναν από τους δύο, από την εκτέλεση των υποχρεώσεων του και το οποίο δεν οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη από πλευράς του ή από την πλευρά υπεργολάβου και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την δέουσα επιμέλεια. Αστοχίες υλικού ή καθυστερήσεις στην παράδοση του, εργασιακές διαφορές, απεργίες ή οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ανωτέρα βία εκτός και αν έχουν προκληθεί από μια κατάσταση ανωτέρας βίας.
II.6.2. Σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη βρεθεί σε κατάσταση ανωτέρας βίας, χωρίς καθυστέρηση πρέπει να ενημερώσει εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής το άλλο μέρος, δηλώνοντας την αιτία, την πιθανή διάρκεια και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις.
II.6.3. Οι συμβαλλόμενοι σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουν τις ζημιές στο ελάχιστο.
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.7 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
II.7.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί υπεργολάβους χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και δεν μπορεί να αναθέσει την υλοποίηση της σύμβασης σε τρίτους.
II.7.2. Ακόμα και σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή έχει εξουσιοδοτήσει γραπτώς τον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ο Ανάδοχος παραμένει ο κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ ΙΙ.8 – ΕΛΕΓΧΟΙ
ΙΙ.8.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει θετική συνεργασία και να δέχεται ελέγχους στα πλαίσια του του
έργου.
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ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΙΙΙ.1 Καμιά τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας
σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως, έχει γίνει κοινά αποδεκτή και φέρει
τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο

Εργοδότης

Θέση και Καθήκοντα στο
Έργο

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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