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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση,

τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
«Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την
υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό
ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’ 106).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
5. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29.03.2018 (ΦΕΚ 1228/Β’/ 03.04.2018) Απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό
Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό
Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στον Ειδικό Γραμματέα
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των Αυτοτελών τμημάτων και τους
Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ.».
6. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «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 156/16.06.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου
2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
10. Την υπ' αρ. Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
11. Την υπ’ αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/
4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως
ισχύουν».
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12. Τη με αριθμ. oικ. 49910/18.11.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/Υ.Ο.Δ.Δ./20.11.2015).
14. Tο Ν. 4270/2014 (Α΄143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5821/735/Α3/10-11-2017 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (υπ’ αριθμ.073) με
τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β’ κύκλος)».
16. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5947/1932/Α3/27-09-2018 απόφαση ένταξης της πράξης, της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5030248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (33.600,00 €), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (ΣΑΕ 1751, κωδ. ΠΔΕ 2018ΣΕ17510006).

Α ΠΟ Φ Α ΣΙ ΖΟ ΥΜ Ε
Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της δράσης «Μελέτη για την
οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
«Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και
εβδομήντα οκτώ λεπτών (27.096,78€) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24/%), ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριών
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (6.503,22€), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (33.600,00€). Σε περίπτωση που το επιθυμεί ο Ανάδοχος, δύναται να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή μέχρι
ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος.
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας,
Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα (Γραφείο 126, 1ος όροφος), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας (Λεωφ. Μεσογείων 119, Γραφείο 126, 1ος όροφος- ΤΚ. 101 92, Αθήνα) ή
αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής το ΥΠΕΝ / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και
το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Η συμμετοχή ενός μέλους της ομάδας έργου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες
προσφορές διαγωνιζομένων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες
συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η προκήρυξη του παρόντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr, και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» www.antagonistikotita.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANASTASIA MAVRIDOU
Ημερομηνία: 2019.04.09
11:09:25 EEST
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

…………..
…………..
…………..
……………
…………..
…………..

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γεώργιου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Βερροιόπουλου Μιχαήλ
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & καινοτομία», Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα, υπόψη κ.
Αβδάλα Γεώργιου
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
- Υπεύθυνο Πράξης, Χριστοφή Κυριάκο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, Μονάδα Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ) για
την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την
οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών
προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση
λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με
κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006

Είδος Διαδικασίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία : 22/04/2019 Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 14.00 μμ

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού

Ημερομηνία : 23/04/2019 Ημέρα : Τρίτη
Ώρα : 12.00 μμ

Τόπος διενέργειας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Λεωφ. Μεσογείων 119 Τ.Κ.: 10192 Αθήνα

CPV

CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Έξι (6) μήνες – Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

33.600,00€ (με ΦΠΑ 24%)
27.096,78€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμός που βαρύνει

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 1751
Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ17510006

Κωδικός ΟΠΣ

5030248

Συγχρηματοδότηση

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

Φόροι

8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο
64 του Ν.4172/2013
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•

Κρατήσεις

•

Τόπος παράδοσης
Παραλαβή

0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ,
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016, επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της
εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας (1ος όροφος)
Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ.: 10192 Αθήνα
Τμηματική παραλαβή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .............................................................................................................. 10
Άρθρο 2.
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................................ 10
2.1.
Τίτλος Σύμβασης........................................................................................................................................ 10
2.2.
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) ........................................................................ 10
2.3.
Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 ) ........................... 11
2.4.
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) ........... 11
Άρθρο 3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................................ 11
3.1.
Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) ....................................... 11
3.2.
Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) ........................... 11
Άρθρο 4.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................................... 12
Άρθρο 5.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρο 18 παρ 2 και 4 και άρθρο 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) ........................... 12
Άρθρο 6.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του Ν.4412/2016) ……12
Άρθρο 7.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016) ........................................................................ 12
Άρθρο 8.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 14, άρθρο 53 και άρθρο 121 Ν.4412/2016) .......................................................... 13
8.1.
Έγγραφα σύμβασης ................................................................................................................................... 13
8.2.
Σειρά ισχύος .............................................................................................................................................. 13
8.3.
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................... 13
8.4.
Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016) .................................... 13
Άρθρο 9.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) ................................................................. 13
Άρθρο 10.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ........................................................................................................................................ 14
Άρθρο 11.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) ..................................................................................... 14
Άρθρο 12.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) ..................................................... 14
12.1.
Γενικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ............................................................................................ 14
12.2.
ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) ............................................................................................ 14
12.3.
Προϋποθέσεις συμμετοχής (Άρθρο 73 του ν. 4412/2016) ................................................................... 14
12.4.
Συμπλήρωση ΤΕΥΔ ................................................................................................................................ 16
12.5.
Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) ......................................................... 16
12.6.
Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) .................................................................................. 17
Άρθρο 13.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121
του N.4412/2016) .............................................................................................................................................................. 17
13.1.
Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. ........................................................................................... 17
13.2.
Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 17
Άρθρο 14.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ
- ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) ................................................................................................... 18
14.1.
Τρόπος υποβολής προσφορών ............................................................................................................. 18
14.2.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) ........................................................................ 18
14.3.
Τεχνική προσφορά ................................................................................................................................ 22
14.4.
Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) ................................................................................. 22
14.5.
Γλώσσα .................................................................................................................................................. 22
14.6.
Λοιπά στοιχεία ...................................................................................................................................... 23
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Άρθρο 15.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 27 του Ν.4412/2016) –
ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) .................................................................................................................. 23
15.1.
Αποσφράγιση προσφορών ................................................................................................................... 23
15.2.
Αξιολόγηση προσφορών ....................................................................................................................... 23
15.3.
Ισότιμες προσφορές .............................................................................................................................. 24
15.4.
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, ενστάσεις ............................................................................................. 24
15.5.
Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων ...................................................................................................... 24
Άρθρο 16.
Άρθρο 17.
Άρθρο 18.
18.1.
18.2.
18.3.
Άρθρο 19.
Άρθρο 20.
Άρθρο 21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
Άρθρο 22.
Άρθρο 23.
Άρθρο 24.
Άρθρο 25.
Άρθρο 26.
26.1.
26.2.
26.3.
Άρθρο 27.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016).................. 24
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) ................................. 25
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 και άρθρο 132 Ν.4412/2016) .................................... 26
Κατακύρωση Σύμβασης ........................................................................................................................ 26
Σύναψη Σύμβασης ................................................................................................................................ 26
Τροποποίηση σύμβασης (Άρθρο 132 Ν.4412/2016) ............................................................................ 26
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 26
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) ..................................................................................................... 27
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) ........................................................................................................ 27
Εγγύηση Συμμετοχής ............................................................................................................................ 27
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης .................................................................................................................... 27
Εγγυητική προκαταβολής ..................................................................................................................... 28
Έκδοση εγγυητικών επιστολών ............................................................................................................. 28
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016) ............................................................................... 28
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016) ................................................................................ 29
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016) ........................................ 29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ....................................................................................................................... 30
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ................................. 31
Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) .......................................................................... 31
Φόροι - Κρατήσεις ................................................................................................................................. 31
Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) ......................... 31
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................... 32
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Άρθρο 1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1.1 Γενικά Στοιχεία
Επωνυμία

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Τομέα Ενέργειας (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 119

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 92

Fax

213-1513460

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ypeka.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι ο:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
Χριστοφής Κυριάκος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
213-1513105

E-MAIL
christofisk@prv.ypeka.gr

1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας και ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
1.3 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες και συγκεκριμένα η διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 2.

2.1.

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος Σύμβασης

Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς
πετρελαιοειδών προϊόντων».
2.2.

Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και
εβδομήντα οκτώ λεπτών (27.096,78€) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24/%), ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριών
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (6.503,22€), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (33.600,00€).
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ17510006).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης : «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5947/1932/Α3/
27.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΑ30465ΧΙ8-ΤΟΖ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει
κωδικό MIS 5030248. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.»
2.3.

Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 )

Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι το κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , Τ.Κ. 101 92, Αθήνα.
2.4.

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016)

Ο σκοπός εκπόνησης της μελέτης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών
προϊόντων προκύπτει από την ανάγκη αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων στη χώρα μας, καθώς και την εναρμόνιση της χώρας με σύγχρονες βέλτιστες
διοικητικές πρακτικές στον εν λόγω τομέα, τόσο μέσω της θέσπισης κανόνων, όσο και μέσω της δημιουργίας
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου παραβατικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του τομέα της αγοράς
των πετρελαιοειδών προϊόντων στην οικονομία και την ασφάλεια της χώρας και σε συνδυασμό με την
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθίσταται επιβεβλημένη η απόκτηση από την Δημόσια Διοίκηση
εμπεριστατωμένων γνώσεων και πληροφοριών για τις πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες θα αξιολογήσει και θα
χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση της οργάνωσης, εποπτείας και λειτουργίας της αγοράς αυτής.
Έργο του ανάδοχου είναι η εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχο της Αγοράς
Πετρελαιοειδών Προϊόντων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλυτικότερα, το έργο του ανάδοχου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α. Επιλογή κρατών προς μελέτη
Β. Επιλογή μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή της έρευνας και την επεξεργασία των ευρημάτων της
Γ. Διεξαγωγή της έρευνας στα επιλεγόμενα κράτη
Δ. Ανάλυση, ανά κράτος, της οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων
Άρθρο 3.
3.1.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες – εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, μετά
την υπογραφή της σύμβασης.
3.2.

Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για τη σύμβαση. Σε όσα σημεία της παρούσας αναφέρεται χρονικό
διάστημα παράτασης, αυτό νοείται ως παράταση που ζητείται από τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση του
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αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού
σκέλους της σύμβασης.
Άρθρο 4.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις αναφερόμενες στο αρχικό κείμενο
(“έχοντας υπόψη”) της απόφασης.
Άρθρο 5.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρο 18 παρ 2 και 4 και άρθρο 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 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 X του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της
σύμβασης.
Άρθρο 7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016)

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και
νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που:
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή
• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ.1.γ. του Άρθρου 25 του Ν.4412/8-8-16 (ΦΕΚ Α’ 147) καθώς και σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
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Άρθρο 8.

8.1.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 14, άρθρο 53 και άρθρο 121 Ν.4412/2016)
Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό).
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή.
8.2.

Σειρά ισχύος

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Σύμβαση (συμφωνητικό).
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.
8.3.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr και της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» www.antagonistikotita.gr.

8.4.

Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το
αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Άρθρο 9.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97
του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 10.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν.4412/2016. στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010, στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr και της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» www.antagonistikotita.gr.
Άρθρο 11.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Άρθρο 12.
12.1.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)

Γενικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), 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 άρθρου 73
παράγραφος 1, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 εδάφια α και θ του Ν. 4412/2016.
12.2.

ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της
ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:
• Αρχείο PDF αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
• Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
12.3.

Προϋποθέσεις συμμετοχής (Άρθρο 73 του ν. 4412/2016)

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ –ΤΕΥΔ»), είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
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 εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης
Α, 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. 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
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αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, 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. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του
ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 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.
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή να μη 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.
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ.
2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
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παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β ,Γ ,Δ, και Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της
παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
12.4.

Συμπλήρωση ΤΕΥΔ

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
• Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ της
παρούσας.
• Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
• Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς.
• Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης.
• Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του
κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
- Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.
- Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV
- Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους
του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας)
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
12.5.

Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα
πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση,
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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12.6.

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)

α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά
χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του
Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους
αντικαταστήσει.
Άρθρο 13.

13.1.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121
του N.4412/2016)

Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας,
Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα (Γραφείο 126, 1ος Όροφος).
13.2.

Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών / Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας, Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα (Γραφείο 126, 1ος όροφος).
Οι προσφορές υποβάλλονται :
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β
άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής, το αργότερο μέχρι την 22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.

Άρθρο 14.

14.1.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... [αναγράφονται τα
στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης
τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς
πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης
ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.
Αρχή:5000972
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ
ΤΟΜΕΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«», με Αναθέτουσα
κωδικό ΟΠΣ (MIS)
καιΔΟΜΗ
ΚωδικόΕΣΠΑ
πράξης
ΣΑ: 2016ΣΕ11910006»
(Δνση : Λεωφ. Μεσογείων 119, 10192 - Αθήνα)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22- 04-2019 και ώρα 14:00
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2 της
παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της
παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας.
Οι παραπάνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
14.2.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής (πρωτότυπο και αντίγραφο):
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1.
2.

3.

Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του Υπευθύνου Έργου (Project
Manager) ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρία ή γενικότερα λύσης της συνεργασίας
του οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 μέρες πριν,
διάστημα κατά το οποίο παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο Τεχνικής Ικανότητας – Εμπειρίας. Ο
προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
3.1. Ομάδα Έργου.

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: Στελέχωση της Ομάδας έργου με τις
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
•
•

Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου και θα
εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα
Κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα, των υπεργολάβων του και των εξωτερικών
συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, επακριβή περιγραφή των
καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών που
περιγράφονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και τη χρονοαπασχόληση του καθενός στο
έργο. Επίσης θα πρέπει να παρατίθεται πίνακας απασχόλησης ανά δραστηριότητα και μέλος της
Ομάδας Έργου, όπως παρακάτω:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εταιρεία:
Ονοματεπώνυμο
στελέχους

Επίπεδο εμπειρίας

ΑρμοδιότητεςΚαθήκοντα

Απασχόληση
(σε ανθρωπομήνες)

Στον πίνακα συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
• Το “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση
του έργου.
• Το “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α (Διευθυντής), Β (Project
Manager), Γ (Έμπειρος Σύμβουλος), Δ (Σύμβουλος) κλπ.
• Οι “Αρμοδιότητες - καθήκοντα” κάθε στελέχους, δηλαδή ο εξειδικευμένος ρόλος του σύμφωνα με τον
τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου του προσφέροντα.
• Η “Απασχόληση” κάθε στελέχους σε ανθρωπομήνες.
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•

Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών, τα οποία θα υποβληθούν σε
Παράρτημα, με ιδιαίτερη αναφορά των γνώσεων και της εμπειρίας τους στις θεματικές περιοχές
εξειδίκευσης του έργου.

Ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα
διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με
αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο.
Σημειώνεται ότι τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, τα δε
νέα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι αντίστοιχων προσόντων με τα στελέχη που αντικαθιστούν.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης του Υπεύθυνου Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση της
Αναθέτουσας Αρχής 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία αλλαγής. Στο διάστημα αυτό ο Υπεύθυνος
Έργου θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του στο έργο σύμφωνα με την προσφορά.
Η ομάδα έργου του ανάδοχου, δηλαδή ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της ομάδας, θα πρέπει να
καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών ανωτάτης πανεπιστημιακής νομικής, οικονομικής ή θετικής
σχολής. Επιθυμητό είναι να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου στελέχη όλων των παραπάνω
ειδικοτήτων.
• Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με ενεργειακά θέματα. Επιθυμητός
τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σχετικός με πετρελαιοειδή προϊόντα και ιδίως την αγορά του
συγκεκριμένου τομέα.
• Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή τουλάχιστον καλή γνώση
περισσότερων γλωσσών.
• Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις ή/και φορείς του δημοσίου σε θέματα ενέργειας. Επιθυμητή η προηγούμενη
ενασχόληση της προτεινόμενης ομάδας έργου με θέματα αγοράς πετρελαιοειδών, όπως δύναται
να προκύπτει από τη συμμετοχή των μελών της σε αντίστοιχες μελέτες, έρευνες κλπ.
Ο Υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, αναλαμβάνοντας το συντονισμό των εργασιών και τη
διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου, έχοντας την
κύρια ευθύνη για την πορεία υλοποίησής του.
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει τις απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου έργου
από άποψη επάρκειας, διαθεσιμότητας και ικανότητας και να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για την
άσκηση των καθηκόντων του κατά τα ανωτέρω. Ειδικά, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι σε
περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρία ή γενικότερα λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον
Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 μέρες πριν, διάστημα κατά το οποίο παρέχει κανονικά τις
υπηρεσίες του.
Για το σύνολο των στελεχών του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο, θα πρέπει να γίνει αναλυτική
αναφορά στην εμπειρία και τους τίτλους σπουδών. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο έργο θα αναφέρονται
ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία:
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένα όλα τα πιστοποιητικά και εν γένει τα
αποδεικτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση των αναφερομένων.
• Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, μέλος)
• Το γνωστικό αντικείμενο / εργασία που θα καλύψουν
• Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ)
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•

Οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους ανά φάση του έργου.

Η παραπάνω εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των στελεχών της Ομάδας Έργου σε
παρόμοια έργα, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεις των εργοδοτών των έργων στα οποία
συμμετείχαν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την παύση της συνεργασίας αν αποδειχθεί ότι τα μέλη δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία των
προτεινόμενων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα
από την διαδικασία παρακολούθησης του έργου, θα ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα
τεθούν και πάλι στην έγκρισή της. Επισημαίνεται ότι τυχόν αλλαγή προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής.
3.2. Υπεργολαβίες
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση
τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και
τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να
αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Υποβολή
Δήλωσης
Συνεργασίας

3.3. Εξωτερικοί Συνεργάτες
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την υλοποίηση
τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και
τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να
αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη

Επωνυμία εξωτερικού
συνεργάτη

Υποβολή
Δήλωσης
Συνεργασίας

Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά διάφοροι παρέχοντες υπηρεσίες, υπεργολάβοι,
εξωτερικοί συνεργάτες, καθένας χωριστά θα πρέπει να διαθέτει και να αποδείξει ότι διαθέτει την επαγγελματική
και τεχνική ικανότητα να εκτελέσει τα καθήκοντα που προβλέπεται να του ανατεθούν.

3.4. Ενώσεις Κοινοπραξίες
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
14.3.

Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει (πρωτότυπο και αντίγραφο):
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας.
2. Την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας.

14.4.

Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» περιέχει (πρωτότυπο και αντίγραφο):
1.

2.

Την οικονομική προσφορά (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους
φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι:
i.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
ii.
Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ).
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
iii.
Το ποσοστό ΦΠΑ θα αναγράφεται χωριστά.
iv.
Το τίμημα της προσφοράς και το ποσοστό ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
v.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο
102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
14.5.

Γλώσσα

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και
στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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14.6.

Λοιπά στοιχεία

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Οικονομικού Φορέα.
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Στις περιπτώσεις που με την
αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
Άρθρο 15.

15.1.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 98 επ., και 117 του Ν.4412/2016) –
ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)

Αποσφράγιση προσφορών
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
• Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα απόφαση υλοποίησης του έργου.
• Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν σε αυτούς. Οι
παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
• Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών , καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλες οι
σελίδες της προσφοράς και των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά
και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται μονογράφηση όλων των φύλλων που
απαρτίζουν αυτά.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογραφούνται από τα
μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος
σφραγίζεται και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται με τα άλλα
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών θα αποσφραγισθούν δημόσια από την Επιτροπή, την ημερομηνία και την ώρα που
θα ορίσει με σχετική απόφαση η Υπηρεσία και θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην
καταχώρηση των προσφερόντων, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε σχετικό
πρακτικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύστασης της.

15.2.

Αξιολόγηση προσφορών

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών, θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε
κλειστή διαδικασία , σε τρία διακριτά στάδια, ως εξής:
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I.
II.
III.

Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς.
Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς και Τελική Αξιολόγηση.

Η Επιτροπή σε κάθε στάδιο θα συντάξει σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην
απόφαση σύστασης της. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα στάδια Ι) Έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής και ΙΙ) Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα
τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για την σύγκριση των
προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ.
15.3.

Ισότιμες προσφορές

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή,
η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
15.4.

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, ενστάσεις

Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
15.5.

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

Σύμφωνα με την περ.η, παρ.1, άρθρο 221 του Ν.4412/16 συγκροτείται όργανο που γνωμοδοτεί για τις
προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
ή της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 16.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα
μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
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οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση
κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Άρθρο 17.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος,
είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις.. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το
ΤΕΥΔ.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
I.
για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
II.
για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για
τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε
φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή
επαγγελματικό παράπτωμα):
I.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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II.

III.

Άρθρο 18.
18.1.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 και άρθρο 132 Ν.4412/2016)

Κατακύρωση Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).
18.2.

Σύναψη Σύμβασης

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και
τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της
παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον
υφίσταται αλλαγή).
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από
τους προσφέροντες στο διαγωνισμό δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
18.3.

Τροποποίηση σύμβασης (Άρθρο 132 Ν.4412/2016)

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 19.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
I.
II.
III.

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής
που τίθενται από την παρούσα
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
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IV.

V.

VI.
VII.
Άρθρο 20.

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της
ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης του άρθρου αυτού ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989.
Η άσκηση της ένστασης του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ενδίκων βοηθημάτων που περιγράφονται. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την
άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989
Άρθρο 21.
21.1.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (έκτο εδ. της παρ.1.α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016).

21.2.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα Ε «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
21.3.

Εγγυητική προκαταβολής

Η χορήγηση έντοκης προκαταβολής, γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και μπορεί να
φθάσει μέχρι ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Για τη χορήγηση της έντοκης προκαταβολής
απαιτείται η κατάθεση εκ μέρους του Αναδόχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Επειδή δε θα
κατατεθεί και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης
(με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης) προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Για μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.
21.4.

Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις 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.
Άρθρο 22.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα
της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, εφόσον
δεν προσέλθει για υπογραφή κανένας προσφέρων
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα
για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, περί παρέλευσης του χρόνου
ισχύος των προσφορών
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η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι παρ. 3-5 του άρθρου 106
του Ν.4412/2016.

Άρθρο 23.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016)

Η παρακολούθηση & οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό αυτό, με τη
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, και της αποδοχής του με έκδοση σχετικής
απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων υπολογίζεται σε δέκα πέντε (15)
εργάσιμες ημέρες. Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 15 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβεί σε
παρατηρήσεις επί των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα.
Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.Ε.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Ε.Π.Π.Ε προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν
πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως άνω
διαδικασία για μια ακόμη φορά. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.Ε, τότε η
Ε.Π.Π.Ε γνωμοδοτεί προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις κυρώσεις που
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» της παρούσας.
Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τις 45
ημερολογιακές ημέρες. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή
διευκρίνιση και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της Επιτροπής.
Η μετάθεση ή παράταση υλοποίησης της σύμβασης, γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 217
του Ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 24.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει
χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της 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 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,
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.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος
άρθρου, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203, 205, 205 Α και 218 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 25.
•

•

•

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 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 X του Προσαρτήματος
Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της
Ομάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα και ο οποίος θα πρέπει να δηλώσει
υπεύθυνα ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από τον Οικονομικό Φορέα ή γενικότερα λύσης της
συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30
μέρες πριν, διάστημα κατά το οποίο παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του σε κάθε περίπτωση.
30/62

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: Ω7ΖΗ4653Π8-ΖΡΛ

19PROC004757132 2019-04-09

•

•

•

•

Άρθρο 26.
26.1.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τυχόν αλλαγή του προσωπικού της Ομάδας Έργου να γίνονται μετά από
την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, τα δε νέα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι
αντίστοιχων προσόντων με τα στελέχη που αντικαθιστούν.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που
αυτή διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο
υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του
έργου. Τα νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων
και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί
στο προσωπικό του.
Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον
τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση
μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

H δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ: 5030248, με
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006 της ΣΑΕ 1751.
26.2.

Φόροι - Κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
• κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44
του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
• κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350
παρ 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
• παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64
4172/2013).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

26.3.

Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 και 6 Ν. 4412/2016)

Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Οικονομικής Υπηρεσίας της
Αναθέτουσας , θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΕ1751) και θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Ωστόσο,
κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, δύναται να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή που μπορεί να φθάσει
μέχρι ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
προκαταβολής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι :
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Άρθρο 27.

Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το
οποίο συντάσσεται από αρμόδια Ε.Π.Π.Ε.
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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 στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο σκοπός εκπόνησης της μελέτης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών
προϊόντων προκύπτει από την ανάγκη αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων στη χώρα μας, καθώς και την εναρμόνιση της χώρας με σύγχρονες βέλτιστες
διοικητικές πρακτικές στον εν λόγω τομέα, τόσο μέσω της θέσπισης κανόνων, όσο και μέσω της δημιουργίας
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου παραβατικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του τομέα της αγοράς
των πετρελαιοειδών προϊόντων στην οικονομία και την ασφάλεια της χώρας και σε συνδυασμό με την
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθίσταται επιβεβλημένη η απόκτηση από την Δημόσια Διοίκηση
εμπεριστατωμένων γνώσεων και πληροφοριών για τις πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες θα αξιολογήσει και θα
χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση της οργάνωσης, εποπτείας και λειτουργίας της αγοράς αυτής.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)», το Τμήμα
Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, μεταξύ άλλων, εισηγείται
νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις για την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και την εποπτεία της αγοράς στον
τομέα αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ν. 3054/2002ΦΕΚ Α’ 230) όπως ισχύει, ρυθμίζει θέματα πετρελαϊκής πολιτικής της χώρας και συγκεκριμένα την παροχή
υπηρεσιών και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τη διύλιση, εμπορία, μεταφορά και αποθήκευση αργού
πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

2.1. Έργο του Ανάδοχου
Έργο του ανάδοχου είναι η εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχο της Αγοράς
Πετρελαιοειδών Προϊόντων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλυτικότερα, το έργο του ανάδοχου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α. Επιλογή κρατών προς μελέτη
Η επιλογή των κρατών, των οποίων η αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων θα αποτελέσει αντικείμενο της
συγκεκριμένης μελέτης, θα προκύψει κατόπιν διερεύνησης και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η μελέτη θα
περιλαμβάνει τέσσερις (4) περιπτώσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. τα οποία θα επιλεγούν μεταξύ των ακόλουθων οκτώ
(8): Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει την πρωτογενή κατανάλωση πετρελαιοειδών ανά κάτοικο και το
κατά κεφαλήν εισόδημα των παραπάνω οκτώ κρατών (μέσος όρος τελευταίας διαθέσιμης δεκαετίας) και να
επιλέξει εξ’ αυτών δυο (2) κράτη-μέλη, με μεγέθη παραπλήσια της ελληνικής περίπτωσης και δύο (2) κράτη μέλη
με μεγέθη διαφορετικά. Επιθυμητό είναι ένα (1) τουλάχιστον από τα κράτη μέλη που θα επιλεχθούν να έχει δομή
αγοράς πετρελαιοειδών (διάρθρωση-μορφή ανταγωνισμού) όμοια με αυτή της Ελλάδας.
Η τελική επιλογή των προς μελέτη κρατών απαιτεί τη συναίνεση του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας της
Αγοράς Πετρελαιοειδών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.
Β. Επιλογή μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή της έρευνας και την επεξεργασία των ευρημάτων της
Περιγραφή της κατάλληλης μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί στο έργο με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία
εκπόνησης της έρευνας στις επιλεγμένες χώρες. Μέρος της μεθοδολογίας έρευνας μπορεί να αποτελεί η
δημιουργία και αποστολή κοινού ερωτηματολογίου προς τις Υπηρεσίες των χωρών σε συνδυασμό με άλλες
ενέργειες διευκρίνισης/επαλήθευσης και αναζήτησης συμπληρωματικής πληροφόρησης.
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Γ. Διεξαγωγή της έρευνας στα επιλεγόμενα κράτη
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο ανάδοχος για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή της έρευνας δύναται να προβεί:
• Σε επικοινωνία με αρμόδιες Υπηρεσίες των επιλεγμένων κρατών με κάθε πρόσφορο μέσο
• Στην αποστολή κατάλληλου ερωτηματολογίου σε αρμόδιες Υπηρεσίες των επιλεγμένων κρατών
• Σε ταξίδια στις έδρες των Υπηρεσιών των κρατών
• Στην ενεργοποίηση επαφών/συνδέσμων/συνεργατών στις χώρες των Υπηρεσιών
• Σε μεταφράσεις κειμένων, εγγράφων και διαδικτυακών sites
• Σε κάθε άλλη μέθοδο ή τρόπο που εξασφαλίζει ποιοτικά και σαφή αποτελέσματα
Σε κάθε περίπτωση η έρευνα πρέπει να συνοδεύεται από ρητή αναφορά των πηγών, καθώς και από σαφή στοιχεία
και διευκρινίσεις όπου απαιτείται.
Δ. Ανάλυση, ανά κράτος, της οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων
Η μελέτη πρέπει, ανά επιλεγόμενο κράτος, να αποτυπώνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα τουλάχιστον τα ακόλουθα:
a. Υφιστάμενη Κατάσταση
• διάρθρωση της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων (π.χ. διύλιση-χονδρική εμπορία-λιανική εμπορία),
• παίκτες της αγοράς (μερίδιο-δικαιώματα-υποχρεώσεις),
• ισχύουσα νομοθεσία
b. Ανασκόπηση-Εξέλιξη της αγοράς πετρελαιοειδών
Θα περιγραφεί η εξέλιξη της οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων, ανά
κράτος, την τελευταία δεκαπενταετία (15), με βάση τη διάρθρωσή της, τους βασικούς παίκτες και την νομοθετική
εξέλιξη και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:
• ρόλος του κράτους και τρόπους (κανόνες δικαίου, μηχανισμούς ελέγχου ή άλλους) με τους οποίους η πολιτεία
ρυθμίζει την εν λόγω αγορά,
• τυχόν λήψη και εφαρμογή μέτρων απελευθέρωσης της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων
• πιθανές βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων
• ανάλυση της στόχευσης των επιλεγόμενων και εφαρμοζόμενων ρυθμίσεων
• επίτευξη ή όχι των επιδιωκόμενων στόχων
c. Συμπεράσματα
Η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας θα περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την αρτιότερη
περιγραφή του υπό μελέτη θέματος και θα καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Από τη συνδυαστική ανάλυση των παραπάνω στοιχείων (όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο ii), θα εξαχθούν
συμπεράσματα, κυρίως αναφορικά με τα διοικητικά βάρη, την ελεγκτική διαδικασία και την παραβατικότητα,
καθώς και τα πιθανά οφέλη για τους καταναλωτές από τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά πετρελαιοειδών
προϊόντων.
Σε περίπτωση λήψης μέτρων θα πρέπει να περιγραφεί η επίδραση των εφαρμοζόμενων μέτρων στα
προαναφερθέντα.
Επιπλέον, θα πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα από τη συγκριτική αξιολόγηση των επιλεγόμενων κρατών, όσον
αφορά στα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων ρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων στην εν λόγω αγορά.
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Η τεκμηρίωση κάθε στοιχείου που αναφέρεται στη μελέτη είναι υποχρεωτική και προϋποθέτει την αναλυτική και
λεπτομερή παράθεση των πηγών από τις οποίες αντλούνται τα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη θα
πρέπει να συνοδεύεται από σαφή στοιχεία και διευκρινίσεις όπου απαιτείται.
3. ΜΕΘΟΔΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο ανάδοχος θα:
• Απευθύνεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας της Αγοράς Πετρελαιοειδών, για τυχόν διευκρινίσεις και
πληροφόρηση που θα γίνεται τόσο εγγράφως, όσο και προφορικά (με την παροχή συμβουλών και
κατευθύνσεων).
• Διατυπώνει προτάσεις για την βελτιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών.
• Εκπονήσει τα ζητούμενα παραδοτέα και θα συντάξει τις τελικές προτάσεις ακολουθώντας αυστηρά τη δομή και
το περιεχόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας της Αγοράς Πετρελαιοειδών.
Ο ανάδοχος θα παρέχει έναν Υπεύθυνο ‘Εργου, ο οποίος θα επικοινωνεί με την υπηρεσία και θα είναι υπεύθυνος
για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. Επίσης, ο ανάδοχος θα παρέχει όσα στελέχη απαιτούνται,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός έξι (6) μηνών. Συνολικά θα απαιτηθούν δώδεκα ανθρωπομήνες. Δεν
απαιτείται η συνεχής παρουσία του Υπευθύνου και των στελεχών στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας &
Ορυκτών Πρώτων Υλών, αλλά όποτε απαιτηθεί, ο Υπεύθυνος θα πρέπει να ανταποκρίνεται με τη φυσική παρουσία
του σε κλήση της Υπηρεσίας εντός 2 εργάσιμων ημερών.
4.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ομάδα έργου του ανάδοχου, δηλαδή ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της ομάδας, θα πρέπει να καλύπτουν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
•
Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών ανωτάτης πανεπιστημιακής νομικής, οικονομικής ή θετικής σχολής.
Επιθυμητό είναι να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου στελέχη όλων των παραπάνω ειδικοτήτων.
•
Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με ενεργειακά θέματα. Επιθυμητός τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών σχετικός με πετρελαιοειδή προϊόντα και ιδίως την αγορά του συγκεκριμένου
τομέα.
•
Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή τουλάχιστον καλή γνώση περισσότερων
γλωσσών.
•
Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
ή/και φορείς του δημοσίου σε θέματα ενέργειας. Επιθυμητή η προηγούμενη ενασχόληση της
προτεινόμενης ομάδας έργου με θέματα αγοράς πετρελαιοειδών, όπως δύναται να προκύπτει από τη
συμμετοχή των μελών της σε αντίστοιχες μελέτες, έρευνες κλπ.
Για το σύνολο των στελεχών του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο, θα πρέπει να γίνει αναλυτική
αναφορά στην εμπειρία και τους τίτλους σπουδών. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο έργο θα αναφέρονται
ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία:
•
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένα όλα τα πιστοποιητικά και εν γένει τα αποδεικτικά
στοιχεία προς τεκμηρίωση των αναφερομένων.
•
Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, μέλος)
•
Το γνωστικό αντικείμενο/εργασία που θα καλύψουν
•
Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ)
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•
Οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους ανά φάση του έργου.
Η παραπάνω εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των στελεχών της Ομάδας Έργου σε παρόμοια
έργα, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεις των εργοδοτών των έργων στα οποία συμμετείχαν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την παύση της συνεργασίας αν αποδειχθεί ότι τα μέλη δεν ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του έργου. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία των προτεινόμενων
στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την
διαδικασία παρακολούθησης του έργου, θα ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και
πάλι στην έγκρισή της. Επισημαίνεται ότι τυχόν αλλαγή προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αναθέτουσας
αρχής.

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η μελέτη για την Οργάνωση, τη Λειτουργία και τον Έλεγχο της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων σε κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωση, θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή και θα
παραδοθεί σε τέσσερα (4) επιμέρους παραδοτέα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
25 μέρες

ΠΑ1

Επιλογή κρατών με πλήρη τεκμηρίωση και αναφορά
στη μεθοδολογική προσέγγιση.

ΠΑ2

Υφιστάμενη κατάσταση αγοράς πετρελαιοειδών ανά
κράτος, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην
παράγραφο 2Δ i.

55 μέρες

ΠΑ3

Ανασκόπηση-Εξέλιξη της αγοράς πετρελαιοειδών ανά
κράτος, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην
παράγραφο 2Δ ii.

135 μέρες

ΠΑ4

Συμπεράσματα και συγκριτική αξιολόγηση των
επιλεγόμενων κρατών όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες
ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στην παράγραφο 2Δ iii.

180 μέρες

Ο χρόνος συνολικής υλοποίησης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και της οριστικής παραλαβής
και του τελευταίου παραδοτέου, είναι έξι μήνες, με δικαίωμα παράτασης σε συμφωνία των δύο μερών, εφόσον οι
συνθήκες το απαιτήσουν, χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου.
Επιπλέον, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του έργου, ο ανάδοχος
εγγυάται, με δήλωση στην προσφορά του, ότι θα παρέχει υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή, υπό τον τύπο
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διευκρινήσεων (προφορικώς ή/και εγγράφως αν αυτό απαιτηθεί), σε θέματα που άπτονται των παραδοτέων του
έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ε.Κ.Τ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μονάδα
Γραφείο
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail
Ταχ. Δ/νση

:
:
:
:
:
:

B

Λεωφ. Μεσογείων 119
10192 Αθήνα
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
(Σελ. ____)

Ποσό: Συνολική αξία με κρατήσεις:
•Χωρίς ΦΠΑ:._________
•ΦΠΑ 24%:.__________
•Συνολική δαπάνη: _________________ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).
Ανάδοχος:
Είδος: CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας τομέα
Ενέργειας.
Δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων»
της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.
Σήμερα την _______________ του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (__/__/2019), στην Γενική Γραμματεία Ενέργειας &
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Λεωφ. Μεσογείων 119- Αθήνα, οι
υπογεγραμμένοι, αφενός ο _____________________________ του ________________, με την ιδιότητα του ως
___________________________________________,
κάτοικος
_____________________
με
Δ.Α.Τ.
_________________ και ΑΦΜ _____________, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και
αφετέρου η ___________________, που εδρεύει στην __________, ΤΚ ______, Τηλ. ______________, FAX:
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__________, που νομίμως εκπροσωπείται από την/τον _____________ του ________, κάτοικο ________________,
κάτοχο του με αριθμ Δ.Α.Τ. ________________, και ΑΦΜ ___________, σύμφωνα με το ____________ από
__/__/___ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων και το από __/__/___ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
(ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. _____________ για την καταχώρηση με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
______________), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση την με αρ. πρωτ. ________________ (ΑΔΑ: ___________) απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση της δράσης «Μελέτη για την οργάνωση, τη
λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση
λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2018ΣΕ17510006, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», προϋπολογισθείσης δαπάνης
33.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).
Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας έγιναν αποδεκτά με την με αρ. πρωτ. ________ (ΑΔΑ: _________)
απόφαση ανάθεσης και πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης του έργου και γνωστοποιήθηκαν με το με αρ. πρωτ.
___________ έγγραφό μας στο όνομα της εταιρίας _______________, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο.
Ύστερα από αυτό, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον ανωτέρω
προμηθευτή, ονομαζόμενο στο εξής στην παρούσα σύμβαση ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', και αυτός αναλαμβάνει την υλοποίηση
του έργου με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Πράξη και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ

Γενική Γραμματεία Ενέργειας «Μελέτη για την οργάνωση, τη
& Ορυκτών Πρώτων Υλών /
λειτουργία και τον έλεγχο
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
αγοράς πετρελαιοειδών
Υπουργείου Περιβάλλοντος
προϊόντων»
& Ενέργειας, Τομέα
Ενέργειας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΞΙΑ με κρατήσεις
χωρίς ΦΠΑ
_________€

ΦΟΡΕΑΣ
Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
τομέα Ενέργειας

_______€
________€
________€

Η γενική συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των _________ευρώ (_________€),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α (24%).
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Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου για την
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας τομέα Ενέργειας (Λεωφ. Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92),
για την οποία προορίζεται και περιλαμβάνει την αξία του έργου και τον αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με την
Απόφαση Διενέργειας της Διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του
έργου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Προδιαγραφές και τους όρους της Απόφασης
Διενέργειας με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά της αναδόχου
εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
Χρόνος Διάρκειας έργου: Η Σύμβαση ανάθεσης θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες – εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση & οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό αυτό, με τη σύνταξη
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή αν η Ε.Π.Π.Ε κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής με παρατηρήσεις.. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων υπολογίζεται σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες
ημέρες. Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 15 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβεί σε παρατηρήσεις επί
των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα. Ο ανάδοχος οφείλει να
συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.Ε.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Ε.Π.Π.Ε προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν
πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως άνω
διαδικασία για μια ακόμη φορά. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.Ε, τότε η
Ε.Π.Π.Ε γνωμοδοτεί προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις κυρώσεις που αναφέρονται
στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης.
Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τις 45
ημερολογιακές ημέρες. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή
διευκρίνιση και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της Επιτροπής.
Η μετάθεση ή παράταση υλοποίησης της σύμβασης, γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 217 του
Ν.4412/2016.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της 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 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,
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.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου,
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
της σύμβασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203, 205 και 218 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας,
θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΕ1751) και θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού
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αιτήματος του Αναδόχου, δύναται να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή που μπορεί να φθάσει μέχρι ποσοστό 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα με τα
όσα ορίζει ο νόμος.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αρ. 134453/23-122015 (ΦΕΚ Β 2857/28-12-2015) απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ».
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι :
• Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο
συντάσσεται από αρμόδια Ε.Π.Π.Ε.
• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.
• Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
• Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Διευκρινίζεται ότι :
Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (άρθρο 64 4172/2013)..
Κρατήσεις : α) 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου, β) 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της
εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις
επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και όλα τα
υπόλοιπα παραδοτέα- που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα
αποτελούν ιδιοκτησία της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα
εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή
τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το παρόν, θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό ___________ της
Τράπεζας ________- Κατάστημα ____________ ποσού ____________ευρώ (___,__€), το οποίο καλύπτει, σε
ποσοστό, το 5% της συμβατικής αξίας του έργου, προ Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και
κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.
Από τα παραπάνω πέντε πρωτότυπα τα μεν τρία θα λάβει το αρμόδιο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής - Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας τομέα Ενέργειας, τα δε άλλα δύο ο εκπρόσωπος του Αναδόχου.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 8184 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016), των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτά
ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ________ (ΑΔΑ: _____) και την
προσφορά του αναδόχου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ ………….……
Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τομέα Ενέργειας
Λεωφ. Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10192
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και
ολογράφως) …………..……….. …….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του/της
……………………………………….. Δ\νση…………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων
της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο …………………………………… (αρ. απόφασης
…./…./2018) προς κάλυψη αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας τομέα
Ενέργειας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Τομέα
Ενέργειας)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100030641
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 101 92
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χριστοφής Κυριάκος
- Τηλέφωνο: 213-1513105
- Ηλ. ταχυδρομείο: christofisk@prv.ypeka.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ypeka.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για
την δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς
πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ
5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ….
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;

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

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

δραστηριότητεςxi·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxix:

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτομερείς
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
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λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
61/62

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: Ω7ΖΗ4653Π8-ΖΡΛ

19PROC004757132 2019-04-09

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvi
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxvii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

62/62

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

