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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ –
ΕΛΕΥΘΕΡΟ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (GIS)
ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄, για να καλυφθούν
οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού
Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112",
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Όπως περιγράφονται
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

αναλυτικά

στο

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής
πληροφορίας (GIS) (Τμήμα/Είδος Α΄) και την προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι
ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112" (Τμήμα/Είδος Β΄), για τις ανάγκες της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), όπως αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και
περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, με
κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. [Καθαρή εκτιμώμενη αξία εξήντα
χιλιάδες Ευρώ (60.000,00€) και Φ.Π.Α. 24% δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (14.400,00€)].

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ................................................................................................................................................................2
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................................. 10
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .................................................................................................................................... 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ........................................................................................................................ 5
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................ 5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................................................................................... 6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................................... 8
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ........................................................................................................................................................... 9
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .......................................................................................................... 9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................................. 10
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................................. 10
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 10
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................... 10
2.1.4. Γλώσσα ....................................................................................................................................................... 10
2.1.5. Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .............................................................................................. 12
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 12
2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής. ................................................................................................................................. 12
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού..................................................................................................................................... 13
2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 16
2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 16
2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ....................................................................................................... 16
2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας .............................................................................................................. 17
2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 17
2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ..................................................................................................... 18
2.2.9.1.Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ...................................................................... 18
2.2.9.2.Αποδεικτικά μέσα .................................................................................................................................... 18
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................. 22
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..................................................................................................................... 23
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 23
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 23
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 24
2.4.3.1.Δικαιολογητικά Συμμετοχής .................................................................................................................... 24
2.4.3.2.Τεχνική Προσφορά ................................................................................................................................... 24
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .......................................................................................................................................................... 25
2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών.................................................................................................................. 25
2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................... 26

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................... 27
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................................................................................. 27
3.1.1. Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών. ................................................................................................. 27
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ....................... 28
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................................................. 29
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................................................................... 30
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ............................................................................................................................................. 30
Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 31
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................. 33
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .............................................................................................................. 31
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................................... 31
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................. 31
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .......................................................................................................................................................... 31
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ............................................................................................................ 32
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................. 32

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................................................................. 33
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ..................................................................................................... 33
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .......................................................................... 34
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.................................................................................................................................... 34

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ....................................................................................................................................... 35
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ...................................................................................................................................... 35
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ......................................................................................... 35
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ........................................................................................................ 36
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.................................................................................................. 36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................................. 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................... 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ............................................................................................ 40
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................. 40
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ...................................................................... 42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)........................................................... 44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ.................................................................................................................... 63
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΥΣ Α΄ - Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Γεωγραφικής
Πληροφορίας (GIS) ...................................................................................................................................... 64
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΥΣ Β΄ - Προμήθεια Γεωγραφικών Δεδομένων για να
καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112". .............................. 72
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ........................................................................................................ 76
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................................... 77

Σελίδα 3

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 02

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 63

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL30

Τηλέφωνο

2131510116

Φαξ

2131510935

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

toikonomikou@civilprotection.gr

Αρμόδιοι για πληροφορίες

α) Λυβιάκη Μαρία (Τηλ.: 2131510116)
β) Πυραγός Στρουμπούλη Ευαγγελία (Τηλ.: 2131510195)

Γενική
(URL)

Διεύθυνση

στο

διαδίκτυο https://www.civilprotection.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ε.Φ.1043.202.0000000) του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Κεντρική Διοίκηση).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995
(Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το
συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και
αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το
συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την
ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα. (άρθρο 104 του Ν.
4249/2014).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη www.civilprotection.gr

Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

β)

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως, στη διεύθυνση της αναθέτουσας
αρχής, όπως αναγράφεται στον πίνακα της παρ. 1.1. της παρούσας και συγκεκριμένα στο Γραφείο
Γραμματείας 507 (5ος όροφος).

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1043-202-0000000 "Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας", στον ΑΛΕ 3140301001 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 7186/16-10-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΗΒ46ΜΚ6Π-ΥΧ8 και
ΑΔΑΜ: 19REQ005713885) και 7685/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΛ346ΜΤΛΒ-Ψ0Γ και ΑΔΑΜ: 19REQ005878906)
Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS)
(Τμήμα/Είδος Α΄) και η προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού
Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112" (Τμήμα/Είδος Β΄), για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), όπως αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης
αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
και των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. [Καθαρή εκτιμώμενη αξία εξήντα χιλιάδες
Ευρώ (60.000,00€) και Φ.Π.Α. 24% δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (14.400,00€)].
Συγκεκριμένα η προμήθεια διακρίνεται στα κάτωθι τμήματα:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
Ν. 4412/2016)

Προμήθεια συστήματος
διαχείρισης γεωγραφικής
πληροφορίας (GIS)
ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄
Προμήθεια γεωγραφικών
δεδομένων για να καλυφθούν
οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού
Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων
Αναγκών "112" ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ
Β΄
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΙΔΗ Α΄ και
Β΄

Κωδικός
Κοινού
Λεξιλογίου
δημοσίων
συμβάσεων
(CPV)
38221000-0
Συστήματα
γεωγραφικών
πληροφοριών
(GIS ή
ισοδύναμα).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%

33.000,00€

7.920,00€

40.920,00€

27.000,00€

6.480,00€

33.480,00€

60.000,00€

14.400,00€

74.400,00€
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Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς: είτε για το
σύνολο του διαγωνισμού (Τμήμα/Είδος Α΄ & Β΄), είτε για μεμονωμένα τμήματα αυτού (Τμήμα/Είδος Α΄ ή Β΄)
και πάντα για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου τμήματος/είδους και εντός της
εκτιμώμενης αξίας αυτού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων
που περιγράφονται ανωτέρω).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 53 παρ 2 περιπτ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) : Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται:
Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄ [Προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS)]: εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄ [Προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112"]: εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α΄ και Δ΄ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
1.4. Θεσμικό πλαίσιο
α) Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 του ν. 4249/2014 "Αναβάθμιση και Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη " (ΦΕΚ 73/Α΄/2014),
 του ν.4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 151/2004 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας",
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της με αριθ. 158/2016 Απόφασης της Αρχής με θέμα "Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών" (Β΄ 3698),
 της με αρ. ΓΔΟΕΣ/1/2/431/19.7.2019 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»(Υ.Ο.Δ.Δ.
451/21.07.2019).
 της με αρ. ΓΔΟΕΣ/1/2/458 (Β' 3470/13.9.2019) Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας»,
 της υπ' αριθ. 8165 Φ. 501.11 από 26-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΗΟ46ΜΤΛΒ-ΕΩ0) Απόφασης Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με "Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας
Διαγωνισμών, Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής υπηρεσιών
και προμηθειών, για τη διενέργεια των συνοπτικών διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας".
 της με αρ. 8414 Φ. 501.11 από 26-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΕΣ46ΜΤΛΒ-ΟΜ9) Απόφασης Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) (Τμήμα/Είδος Α΄) και την προμήθεια
γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων
Αναγκών "112" (Τμήμα/Είδος Β΄) στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 2/2019 Διακήρυξης για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).».
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
β) Το υπ' αριθ. 7233/07-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης/Τμήμα
Οικονομικού & Διαχείρισης Υλικού Γ.Γ.Π.Π., σχετικά με προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής
πληροφορίας (GIS) της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑΜ: 19REQ005681618). [Πρωτογενές Αίτημα].
γ) Την υπ' αριθ. 7186/16-10-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΗΒ46ΜΚ6Π-ΥΧ8 και ΑΔΑΜ: 19REQ005713885) Απόφαση έγκρισης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής
πληροφορίας (GIS) της Γ.Γ.Π.Π. [Εγκεκριμένο Αίτημα].
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δ) Το υπ' αριθ. 7683 Φ.501.11/11-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Διοικητικής
Υποστήριξης/Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης Υλικού Γ.Γ.Π.Π., σχετικά με προϋπολογισμό απαιτούμενης
δαπάνης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων της
Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑΜ: 19REQ005826909). [Πρωτογενές Αίτημα].
ε) Την υπ' αριθ. 7685/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΛ346ΜΤΛΒ-Ψ0Γ και ΑΔΑΜ: 19REQ005878906) Απόφαση έγκρισης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι
ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112". [Εγκεκριμένο Αίτημα].
στ)Τα υπ' αριθ. 150/07-11-2019 και 153/08-11-2019 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης & Πληροφορικής/Διεύθυνσης Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης Γ.Γ.Π.Π., σχετικά με
διαβίβαση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών κριτηρίων επιλογής για την
προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS).
ζ) Τα υπ' αριθ. 157/12-11-2019 και 158/12-11-2019 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης & Πληροφορικής/Διεύθυνσης Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης Γ.Γ.Π.Π., σχετικά με
διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών κριτηρίων επιλογής για την προμήθεια
γεωγραφικών δεδομένων.
1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 19-12-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας (Γραφείο Γραμματείας 507- 5ος όροφος) έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Ο εν λόγω συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαεπτά (17) ημερών,
από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
120 και 121 του Ν.4412/2016.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
"ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π.

http://www.promitheus.gov.gr,

www.civilprotection.gr

02-12-2019

02-12-2019

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης προσφορών

19-12-2019 11:00

19-12-2019 11:30

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 02
5ος όροφος
Γραφείο Γραμματείας
507
Τ.Κ.: 105 63
ΑΘΗΝΑ
-

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (Β1 & Β2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

1.6. Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
https://www.civilprotection.gr στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ► ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, την
02/12/2019.
1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικές Πληροφορίες
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η υπ' αριθ. 8461 Φ.501.11 προκήρυξη σύμβασης.
2.
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής και συγκεκριμένα "Αναλυτική περιγραφή φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης" (Παράρτημα Α΄), “Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών”
(Παράρτημα Β΄), “Τεχνικές Προδιαγραφές” (Παράρτημα Δ΄), “Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής
προσφοράς” (Παράρτημα Ε΄) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής,
3.
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (Παράρτημα Γ΄),
4.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
5.
το “Σχέδιο σύμβασης” (Παράρτημα ΣΤ΄).
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές συμπληρωματικών πληροφοριών, γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση της αναθέτουσας
αρχής, όπως αναγράφεται στον πίνακα 1.1. ή με αποστολή στο email της Αναθέτουσας Αρχής
(toikonomikou@civilprotection.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στη διεύθυνση (URL): https://www.civilprotection.gr καθώς και στη
διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr/ στην πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και αιτήματα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες μετά την δημοσίευση της
παρούσας διακήρυξης εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς με ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή
με κατάθεση στο Γραφείο Γραμματείας (Γραφείο 507) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) ή με αποστολή στο email της Αναθέτουσας Αρχής (toikonomikou@civilprotection.gr).
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 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 θα 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 τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.
Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.
2.1.4. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται εντός της τεχνικής προσφοράς στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5. Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2. και 4.1. της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου και συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ της παρούσας.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.
Σελίδα 11

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1.
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2.

Εγγύηση συμμετοχής.
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, η οποία καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.,
που για το σύνολο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων Ευρώ
(1.200,00€), σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β1 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας
Διακήρυξης.
Για τους προμηθευτές που θα καταθέσουν προσφορά για επιμέρους τμήματα/είδη, θα
κατατεθεί (1) μία εγγυητική επιστολή ξεχωριστή για κάθε τμήμα/είδος, το ποσό της
οποίας θα αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος/είδους προ
Φ.Π.Α., ως κάτωθι:
Για το Τμήμα/Είδος Α΄: 660,00€
Για το Τμήμα/Είδος B΄: 540,00€
Οι οικονομικοί φορείς καταθέτουν μια εγγυητική συμμετοχής ανά τμήμα/είδος.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την
15-08-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
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παρ. 2.2.3. έως 2.2.8., δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3.
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους, όπως αποτυπώνονται στο ΜΕΡΟΣ III. A του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες) :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,
όπως αποτυπώνονται στο ΜΕΡΟΣ III. Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Αν 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. [Αποτυπώνεται στο ΜΕΡΟΣ III. Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)].
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, όπως αποτυπώνονται στο ΜΕΡΟΣ III. Γ
του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα):
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
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προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του Τ.Ε.Υ.Δ. για τυχόν σύναψη συμφωνιών με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων,
όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 10 του άρθρου 73 ή η εφαρμογή της διάταξης της
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει
κατόπιν θετικής απάντησης.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο,
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από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, έτσι όπως αποτυπώνονται στο
ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) είναι τα εξής:
2.2.4.

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, για κάθε τμήμα/είδος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά,
όπως αποτυπώνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙV.Α του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα).
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα με συναφές αντικείμενο αυτό της
παρούσης προμήθειας.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με συναφές αντικείμενο αυτό της παρούσης
προμήθειας, για κάθε τμήμα/είδος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.2.5.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών του οικονομικού φορέα, για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 του
αθροίσματος της εκτιμώμενης αξίας των τμημάτων/ειδών για τα οποία υποβάλλει προσφορά,
συμπληρώνοντας το ΜΕΡΟΣ ΙV.B του ΤΕΥΔ (Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια):
αριθμός ετών (.......) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα (…).

2.2.6.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για το Τμήμα/Είδος Α΄:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017,
2018, 2019) να έχουν εκτελέσει ή συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία (1) σύμβαση δημιουργίας
υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών, που να βασίζεται στην προσφερόμενη τεχνολογική λύση,
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ύψους τουλάχιστον 30% της εκτιμώμενης αξίας του εν λόγω είδους, όπως αποτυπώνεται στο
ΜΕΡΟΣ ΙV.Γ του ΤΕΥΔ (Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα).
Για το Τμήμα/Είδος Β΄:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017,
2018, 2019) να έχουν εκτελέσει ή συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παραγωγής
γεωγραφικών δεδομένων, ύψους τουλάχιστον 30% της εκτιμώμενης αξίας του είδους, όπως
αποτυπώνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙV.Γ του ΤΕΥΔ (Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα).
2.2.7.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Για το Τμήμα/Είδος Α΄: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για
την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας, εφόσον αναπτύσσουν οι ίδιοι τα
συγκεκριμένα συστήματα. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να συνεργάζονται με εταιρείες που
συμμορφώνονται με πρότυπα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για την ανάπτυξη
Συστημάτων Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΜΕΡΟΣ ΙV.Δ
του ΤΕΥΔ (Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης).
Για το Τμήμα/Είδος Β΄:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να
συμμορφώνονται με πρότυπα για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο
πεδίο πρωτογενούς δημιουργίας, επεξεργασίας, ενημέρωσης και ελέγχου των γεωγραφικών
δεδομένων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΜΕΡΟΣ ΙV.Δ του ΤΕΥΔ (Συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης).

2.2.8.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.9.

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7. της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα Γ΄ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α΄ της
Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. [Κατευθυντήρια Οδηγία 15
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος
της ένωσης.
2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8., κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
- Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6.).
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-

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
- Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,


οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, με συναφές αντικείμενο αυτό της παρούσης προμήθειας,
για κάθε τμήμα/είδος. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με συναφές αντικείμενο αυτό της παρούσης προμήθειας, για κάθε
τμήμα/είδος.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των
τριών (3) τελευταίων ετών (2016, 2017 και 2018), στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών
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καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
συνοδευόμενων από δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η
αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Για το είδος Α΄
κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων δημιουργίας υποδομών γεωχωρικών πληροφοριών, που
βασίζονται στην προσφερόμενη τεχνολογική λύση και πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Α/Α



Σύντομη
περιγραφή

Συμβατική αξία

Ημερομηνία & Αριθμός Σύμβασης
(ΑΔΑΜ εφόσον υπάρχει)

Παραλήπτης

Για το είδος Β΄
κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων παραγωγής γεωγραφικών δεδομένων που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Α/Α

Σύντομη
περιγραφή

Συμβατική αξία

Ημερομηνία & Αριθμός Σύμβασης
(ΑΔΑΜ εφόσον υπάρχει)

Παραλήπτης

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7., οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Για το είδος Α΄, πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, της εταιρείας τους,
εφόσον αναπτύσσουν οι ίδιοι τα Συστήματα Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας. Σε διαφορετική
περίπτωση, προσκομίζουν πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, της
εταιρείας με την οποία συνεργάζονται για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων συστημάτων. Τα
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Για το είδος Β΄, πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, το οποίο να έχει
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση υπεργολαβίας, ο
οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά προσκομίζει τα παραπάνω δικαιολογητικά και για τον
υπεργολάβο, καθώς και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμφωνητικό) της σχέσεώς του με τον
υπεργολάβο.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3. Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σελίδα 22

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα/είδος και για όσα τμήματα/είδη
επιθυμεί ο οικονομικός φορέας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1.5. της παρούσης:
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, (οδός Ευαγγελιστρίας 02, 5ος όροφος,
Αθήνα, T.K.: 10563),
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (οδός Ευαγγελιστρίας 02, 5ος
όροφος, Γραφείο Γραμματείας 507, Αθήνα, T.K.: 10563),
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (οδός Ευαγγελιστρίας 02, 5ος
όροφος, Γραφείο Γραμματείας 507, Αθήνα, T.K.: 10563).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.
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.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του ………
για την Προμήθεια: « ………………. »
με Αναθέτουσα Αρχή την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 19/12/2019 και ώρα 11:00
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο διαγωνισμός τον
οποίο αφορά (τμήμα/είδος), τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή
επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
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(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αντίτυπα προσφορών
Το περιεχόμενο των φακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Πρόσφορα, Οικονομική Προσφορά) του
κυρίως ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να υποβληθεί σε δυο (2) αντίτυπα, ένα με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
και το άλλο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς
(υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Στις περιπτώσεις που με 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
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ΄) και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά
H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του
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Παραρτήματος Δ΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.3. και το Παράρτημα Ε΄ της παρούσας.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας, αριθμητικώς και ολογράφως, της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει, η
τιμή ολογράφως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
κεφάλαιο Α΄ του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης.
Στην περίπτωση που στην προσφερόμενη τιμή, δεν περιλαμβάνεται οποιασδήποτε μορφής κράτηση
ή άλλη επιβάρυνση, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ή σε περίπτωση απαλλαγής από το
ΦΠΑ, τότε αυτό θα αιτιολογείται επαρκώς από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα, εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές, πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
διακοσίων δέκα (210) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της

Σελίδα 25

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου "Οικονομική Προσφορά"/Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1. Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών.
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 1912-2019 και 11:30 π.μ. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, στις εγκαταστάσεις της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ευαγγελιστρίας 02, 5ος όροφος, Τ.Κ.: 105 63, Αθήνα) παρουσία
των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως
άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται
από την αναθέτουσα αρχή.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση].
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
3.2.

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στην αναθέτουσα
αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Ειδικά τα
αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Η Υπηρεσία δεν διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα,
ανά τμήμα (είδος).
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 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.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και σε περίπτωση
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016,
και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην
οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 του Ν. 4412/16 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης ένστασης κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τη προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2. (αρθ.103 του Ν.4412/16) για τον
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
3.4. Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης 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.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά,
η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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 της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων
του παρόντος. 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 (Α΄ 8).
3.5. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
4.1.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα
(είδος), η οποία καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α. του τμήματος/είδους για το οποίο
υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με την παρ. 2.2.2. και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β1 του
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.
4.1.2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 (β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β2 που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4. Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
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οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.9.2. της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης ανά τμήμα (είδος). Επιπλέον, προκειμένου να
μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του Ν. 4412/2016.
4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4.6.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής του αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07252% (0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά την παρ. 7 του άρθρου
375 του Ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06216% (0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
1191/17 (ΦΕΚ 969 Β΄/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016), η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με
τον Ανάδοχο.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας συντάξεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2. της
παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
5.3.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4.

Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει:
το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄ [Προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS)]: εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,
το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄ [Προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112"]: εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ΄ της
παρούσας Διακήρυξης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.2.
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας (σχέδιο
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.
6.2.2. Για το τμήμα/είδος Α΄ η οριστική παραλαβή της προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης
του λογισμικού θα γίνει μετά από ένα (1) μήνα συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας. Για το
τμήμα/είδος Β΄, μετά την παράδοση, η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί εντός ενός (1)
μηνός, από την ενσωμάτωση των δεδομένων στο νέο Κέντρο 112. Αν η παραλαβή των υλικών και η
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον
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οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3.
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4.
Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.4.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.4.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.4.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών
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του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νικόλαος Χαρδαλιάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΕΙΔΩΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

Προμήθεια συστήματος
διαχείρισης γεωγραφικής
πληροφορίας (GIS)

Φ.Π.Α. 24%

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

33.000,00€

7.920,00€

40.920,00€

27.000,00€

6.480,00€

33.480,00€

60.000,00€

14.400,00€

74.400,00€

ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄
Προμήθεια γεωγραφικών
δεδομένων για να
καλυφθούν οι ανάγκες
του Ευρωπαϊκού Αριθμού
Κλήσης Εκτάκτων
Αναγκών "112"
ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΙΔΗ
Α΄ και Β΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(Όπως ορίζεται
αναλυτικά στο

Παράρτημα «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της
παρούσας)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(Όπως ορίζεται
αναλυτικά στο
Παράρτημα «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της
παρούσας)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Όπως ορίζεται

Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄: εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄: εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας



Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄: Η οριστική παραλαβή της προμήθειας,
εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί
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αναλυτικά στο
Παράρτημα «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της
παρούσας)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑTΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %



μετά από ένα (1) μήνα συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας από την
ημερομηνία παράδοσης του είδους.
Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄: Μετά την παράδοση, η οριστική παραλαβή θα
πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός, από την ενσωμάτωση των δεδομένων
στο νέο Κέντρο 112.
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

(CPV) : 38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1043-202-0000000 «Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», ΑΛΕ 3140301001 του Τακτικού
Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του οικονομικού
έτους 2020 σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 7186/16-10-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΗΒ46ΜΚ6Π-ΥΧ8 και
ΑΔΑΜ: 19REQ005713885) και υπ’ αριθ. 7685/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΛ346ΜΤΛΒ-Ψ0Γ
και ΑΔΑΜ: 19REQ005878906) Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης.
 0,07252%
Ανάλυση: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
κατά το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ΄ 01-04-2019).
 0,06216%
Ανάλυση: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της
υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο.
4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας και θα παρακρατείται κατά την πληρωμή
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(άρθρο 64, Ν.4172/2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νικόλαος Χαρδαλιάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
……………………………./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης:……………

ΕΥΡΩ:……………..

Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............
ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης,
Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης υλικού,
Ευαγγελιστρίας 02, Τ.Κ.: 105 63 Αθήνα.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ……………ΕΥΡΩ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ..............................
(και ολογράφως) ……….. υπέρ του
(i)
(ii)
(iii)

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) ................................................................ ή
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................................................................ ή
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ................................................... (διεύθυνση)
.....................................
β) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ................................................... (διεύθυνση)
.....................................
γ) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ................................................... (διεύθυνση)
.....................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
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ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) ...............
Διακήρυξη του Γ.Γ.Π.Π. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την………… για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για τη προμήθεια με αγορά
............................................ (για το τμήμα/είδος…..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της
εκτιμώμενης αξίας του, χωρίς Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................... (Σημείωση για την Τράπεζα: Ο
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερος του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη) ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
Ημερομηνία έκδοσης:……………
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΥΡΩ:……………..
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης,
Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης υλικού,
Ευαγγελιστρίας 02, Τ.Κ.: 105 63 Αθήνα.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ................... ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i)

[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..........................................................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ)
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθ. ...................σύμβασης, για
...................................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ................... Διακήρυξη Γ.Γ.Π.Π. (με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την……………… για το τμήμα/είδος…..) και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. ……… ΕΥΡΩ,
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
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σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νικόλαος Χαρδαλιάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρων 79 παρ. 4 και 79Α 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: [Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54489]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ευαγγελιστρίας 02/Αθήνα/10563]
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: [Λυβιάκη Μαρία (Τηλ.: 2131510116), Πυραγός Στρουμπούλη Ευαγγελία (Τηλ.:
2131510195]]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [toikonomikou@civilprotection.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.civilprotection.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[Προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) και Προμήθεια γεωγραφικών
δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112", για τις
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), με CPV: 38221000-0 Συστήματα
γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Βλέπε ΑΔΑΜ Διακήρυξης]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [2/2019]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
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 οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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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 ΦΟΡΕΩΝvi
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 :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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 καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv 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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
xvii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
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; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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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 δικαίουxxiv;
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
καταστάσειςxxv :
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, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
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επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
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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: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
3) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
εργασιών, για τις (3) τρεις τελευταίες έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
οικονομικές
χρήσεις,
συναρτήσει
της έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του,
εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για
τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]

Α/Α

Σύντομη
περιγραφή

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxv το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvi, 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
δωρεάνxxxvii.
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 Δήλώσης 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): [……]
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νικόλαος Χαρδαλιάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τηλ.: 2131510106
Email: mandroulakis@civilprotection.gr

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον πίνακα
συμμόρφωσης, κατά την υποβολή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις /οδηγίες:
1.

Στη Στήλη «Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή εάν έχει συμπληρωθεί ένας
αριθμός σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο η συμπλήρωση αριθμητικού
μεγέθους για το χαρακτηριστικό και απαιτείται συμμόρφωση.

3.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι, αντίστοιχα, από τον προσφέροντα ή ένα
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού της προσφοράς.

4.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αρχεία επισυναπτόμενα στην
προσφορά.

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανά Τμήμα/Είδος, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην στήλη
«Προδιαγραφές» του προαναφερόμενου πίνακα συμμόρφωσης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΥΣ Α΄ - Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Γεωγραφικής
Πληροφορίας (GIS)
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ΓΓΠΠ πρόκειται να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS)
που διαθέτει, προκειμένου να διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει χωρικά και περιγραφικά
δεδομένα καθώς και για την διάχυση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το λογισμικό αυτό θα είναι τεχνολογίας
client – server και θα επιτρέπει την διαχείριση πληροφοριών σε σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων
όπως ORACLE, Microsoft SQL server κ.λ.π. Το λογισμικό αυτό θα επιτρέπει πρόσβαση στη γεωγραφική βάση
δεδομένων της ΓΓΠΠ σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, με δυνατότητες επόπτευσης της γεωγραφικής
πληροφορίας ή και επεξεργασίας της. Θα προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού ρόλων και δικαιωμάτων
χρηστών σε επίπεδο διαχείρισης του ενιαίου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και επίσης θα
προσφέρει την δυνατότητα αποθήκευσης, τόσο των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων, όσο και
της τοπολογίας τους.
Για εκείνους από τους χρήστες που ο ρόλος τους θα περιλαμβάνει την επεξεργασία των γεωγραφικών
δεδομένων της βάσης, θα δίδεται η δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας των δεδομένων την ίδια χρονική
στιγμή και στο ίδιο γεωγραφικό στοιχείο. Επιπλέον, ο διαχειριστής της γεωγραφικής βάσης δεδομένων θα
είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τροποποιήσεις που γίνονται στα δεδομένα από τους χρήστες (versioning)
και θα διατηρούνται διάφορα στιγμιότυπα της βάσης κατά την επεξεργασία τους. Η γεωγραφική βάση
δεδομένων πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει την αποθήκευση του προβολικού ή γεωγραφικού
συστήματος συντεταγμένων μαζί με τα γεωγραφικά δεδομένα. Επίσης, η γεωγραφική βάση δεδομένων θα
προσφέρει κανόνες επικύρωσης, για την ελεγχόμενη εισαγωγή έγκυρων χωρικών και περιγραφικών
δεδομένων, άρα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων ορισμού και κανόνων
συμπεριφοράς τόσο για τα περιγραφικά όσο και για τα χωρικά δεδομένα. Τέλος το λογισμικό GIS θα διαθέτει
τη δυνατότητα εξαγωγής του σχήματος της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων σε τύπους αρχείων σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα (π.χ. XML)
Η ανάγκη για την αντικατάσταση του υφιστάμενου λογισμικού ArcGIS 9.3 της ΓΓΠΠ προέκυψε λόγω της
σημαντικής τεχνολογικής εξέλιξης των λογισμικών GIS, λόγω των αυξανόμενων αναγκών της ΓΓΠΠ σε
συστήματα Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας και τέλος γιατί κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη η
επέκταση της χρήσης της πλατφόρμας και σε άλλους τομείς και δραστηριότητες της Υπηρεσίας
συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά σε:
 Επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας για συλλογή δεδομένων πεδίου και εμπλουτισμό της βάσης
δεδομένων με επιπλέον στοιχεία της επιτόπιας αυτοψίας, όπως περιγραφικά δεδομένα με βάση τη
δομή της βάσης της υπηρεσίας, φωτογραφίες, videos, Attachments κλπ
 Χρήσης της πλατφόρμας για τη διάχυση και διαμοιρασμό των δεδομένων της Υπηρεσίας με χρήση
web GIS τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό χρηστών, με
διαβάθμιση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης και ανάκτησης των δεδομένων.
 Διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές άλλων φορέων και
οργανισμών.
 Συμμόρφωση με τις επιταγές της Οδηγίας Inspire και ένταξη των ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων
της Αρχής στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
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2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (μεγέθυνση, σμίκρυνση,
μετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δημιουργία
1
υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδομένων με εξωτερικές
εφαρμογές, URL και μακροεντολές)

ΝΑΙ

Δημιουργία ερωτημάτων στα χωρικά και στα περιγραφικά
δεδομένα.

ΝΑΙ

2

Διαχείριση του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων στο
χάρτη.
4 Εργασίες με πινακοειδή δεδομένα.
3

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Έλεγχος του τρόπου εμφάνισης των διανυσματικών
δεδομένων στο χάρτη.

ΝΑΙ

Τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών δεδομένων βάση των
6 ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για
τη δημιουργία θεματικών χαρτών.

ΝΑΙ

5

7 Τεχνικές απόδοσης συμβόλων σε διανυσματικά δεδομένα.
Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων (ένδειξη
8 βορρά, αριθμητική και γραφική κλίμακα, υπόμνημα, τίτλος
κ.λ.π.)
9 Εξαγωγή χαρτών σε τύπο δεδομένων εικόνας

ΝΑΙ

10 Εκτύπωση με windows και postscript drivers

ΝΑΙ

11

Ετικετοποίηση διανυσματικών δεδομένων χάρτη με χρήση
πληροφορίας από τη βάση δεδομένων.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

12 Προσθήκη σχολίων στο χάρτη και επεξεργασία τους.

ΝΑΙ

13 Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων.

ΝΑΙ

Δυνατότητα
ανάγνωσης
υφιστάμενων
δεδομένων
πλεγματικού τύπου: ADRG, ArcSDE Rasters, BIL, BIP, BSQ,
14 BMP, DIB, CADRG, CIB, DIGEST, ASRP, UTM, UPS, USRP,
DTED (levels 0,1,2), ERMapper, IMG, LAN, RAW, GIF, JPEG,
JFIF, MrSid, NITF, PNG, Intergraph Raster Files (CIT, COT).

ΝΑΙ

15

Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων πλεγματικού τύπου:
IMG, ESRI GRID, TIFF, GEOTIFF.

ΝΑΙ

16

Έλεγχος
χαρτογραφικής
πλεγματικού τύπου.

ΝΑΙ

17

Παρουσίαση στατιστικών των δεδομένων πλεγματικού
τύπου.

ΝΑΙ

18

Χρήση τεχνικών επαναδειγματοληψίας στα δεδομένα
πλεγματικού τύπου.

ΝΑΙ

παρουσίασης

δεδομένων
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19

Χρήση τεχνικών ταξινόμησης στα δεδομένα πλεγματικού
τύπου.

ΝΑΙ

20

Δυνατότητα μετατροπών
πλεγματικών δεδομένων.

ΝΑΙ

21

Εργαλεία μετασχηματισμού
πλεγματικού τύπου.

μεταξύ
ή

διαφόρων

προβολής

τύπων

δεδομένων

ΝΑΙ

Επεξεργασία και διαχείριση αρχείων υφιστάμενων χαρτών
(.mxd),
υφιστάμενων
προτύπων
χαρτών
(.mxt),
22
υφιστάμενων
αρχείων
συμβόλων
διανυσματικών
δεδομένων (.style).

ΝΑΙ

Δυνατότητα ανάγνωσης διανυσματικών δεδομένων:
Geodatatbase, Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC ArcInfo
Coverages, SDC, VPF, Web Services, ArcIMS Image Service,
23
ArcIMS Feature Service, Geography Network Feature
Service, ArcIMS Map Service, ArcGIS Server Services, OGC
Web Map Server (WMS), DXF, DWG, DGN.

ΝΑΙ

Δυνατότητα επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων:
Personal Geodatabase, Shapefiles.

ΝΑΙ

Δυνατότητα ανάγνωσης υφιστάμενων δεδομένων από
25 βάσεις: ESRI TIN, DBF, TXT, ESRI INFO Tables, OLE DB
Connections, ODBC Connections, MDB.

ΝΑΙ

Παραμετροποίηση
περιβάλλοντος
εργασίας
και
δημιουργίας μακροεντολών με χρήση της VBA και Python.

ΝΑΙ

24

26

27 Εργαλεία διανυσματοποίησης χωρικών στοιχείων.

ΝΑΙ

28

Δυνατότητα snapping κατά την επεξεργασία των χωρικών
στοιχείων ακόμη και σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα.

ΝΑΙ

29

Δυνατότητα ρύθμισης
περιβάλλοντος snapping.

ΝΑΙ

30

Επιλογές κατασκευής συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών κάθε χωρικού στοιχείου.

των

χαρακτηριστικών

του

γεωμετρικών

ΝΑΙ

31 Εργαλεία δημιουργίας συγκεκριμένων γεωμετρικών δομών.

ΝΑΙ

32 Επεξεργασία τιμών πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών.

ΝΑΙ

33 Μετασχηματισμός των διανυσματικών δεδομένων.

ΝΑΙ

34 Υποστήριξη GPS

ΝΑΙ

35 Δυνατότητα γεωαναφοράς εικόνων.

ΝΑΙ

36

Δημιουργία διανυσματικών δεδομένων τύπου: shapefile,
Personal Geodatabase.

37 Εμφάνιση στο χάρτη τοπολογικών σφαλμάτων
38

Εργαλεία επεξεργασίας χωρικών στοιχείων με διατήρηση
της τοπολογικής τους σχέσης.
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39

Δημιουργία μεταδεδομένων και παρουσίασης τους με τη
χρήση διαφορετικών μορφών.

40 Ρύθμιση περιβάλλοντος γεωγραφικής επεξεργασίας.
στο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

41

Αποθήκευση των σχολίων χάρτη
γεωγραφικής βάσης δεδομένων.

42

Δημιουργία σχολίων στο χάρτη για άμεση ανάδειξη των
διαστάσεων χωρικών στοιχείων.

ΝΑΙ

Δυναμική ενημέρωση γεωκωδικοποιημένων διευθύνσεων
43 για κάθε νέα διεύθυνση που εισάγεται σε πίνακα
διευθύνσεων.

ΝΑΙ

44

Δυνατότητα επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων
γεωγραφικής βάσης αποθηκευμένης σε RDBMS.

ΝΑΙ

45

Γενίκευση σχήματος
γραμμικών οντοτήτων.

ΝΑΙ

46

Αυτόματη διανυσματοποίηση δεδομένων πλεγματικού
τύπου.

ΝΑΙ

47

Δυνατότητα ρύθμισης
διανυσματοποίησης.

παραμέτρων

αυτόματης

ΝΑΙ

48

Προεπισκόπηση του αποτελέσματος της
διανυσματοποίησης πριν την εκτέλεση της.

αυτόματης

(ομαλοποίησης,

των

περιβάλλον

απλοποίηση)

49 Δυνατότητα snapping σε δεδομένα πλεγματικού τύπου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

50

Δυνατότητα ρύθμισης του περιβάλλοντος snapping για τα
δεδομένα πλεγματικού τύπου.

ΝΑΙ

51

Δυνατότητα tracing κατά
πλεγματικών δεδομένων.

ΝΑΙ

τη

διανυσματοποίηση

52 Τεχνικές επιλογής κελιών σε δεδομένα πλεγματικού τύπου.

ΝΑΙ

Εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων πλεγματικού τύπου
53 για την εισαγωγή τους στη διαδικασία αυτόματης
διανυσματοποίησης.

ΝΑΙ

54

Επεξεργασία Versions σε γεωγραφική βάση δεδομένων
αποθηκευμένη σε RDBMS.

ΝΑΙ

55

Αποσυνδεδεμένη επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων
γεωγραφικής βάσης, αποθηκευμένης σε RDBMS.

ΝΑΙ

56 Εργαλεία διαχείρισης αρχείων coverage.

ΝΑΙ

57

Διαχείριση
γεωγραφικής
αποθηκευμένης σε RDBMS.

βάσης

δεδομένων

58

Δημιουργία σχέσεων μεταξύ
γεωγραφικών δεδομένων.

των

59

Εργαλεία δημιουργίας και διόρθωσης της τοπολογίας βάση
επιλεγμένων τοπολογικών κανόνων.

πινάκων

βάσης
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Εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης
σφαλμάτων.
Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας
61
δικτύου.
60

τοπολογικών
γεωμετρικού

ΝΑΙ
ΝΑΙ

62 Κανόνες σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων δικτύου

ΝΑΙ

63 Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων δικτύου
Εκτύπωση μεγάλου όγκου και μεγάλων διαστάσεων
64
χαρτών
Υποστήριξη μεγάλων εμπορικών συστημάτων
65 διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων και
κατ’ ελάχιστο Microsoft SQL Server.
Δυνατότητα δημιουργίας και δημοσίευσης μίας ενότητας
66 δεδομένων (raster, διανυσματικά, CAD, και TIN γεωδεδομένα), με χωρική σύνδεση.
Δυνατότητα Χαρτογραφικής Απόδοσης / Διανομής, με
ελεύθερο προς χρήση λογισμικό Χωρικών Δεδομένων
(δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και
67
οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή
βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους
σ’ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού.
68 Δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης
Δυνατότητα διαχείρισης των αντικείμενων raster σαν
69
μεταβλητές σε λογικές και μαθηματικές εκφράσεις.
Δυνατότητα μετρήσεως αποστάσεων και διευθύνσεων και
70 απόδοση τους σε συστήματα μονάδων επιλογής του
χρήστη.
Εκτέλεση
Χωρικών
Αναλύσεων
και
Στατιστικής
71
Επεξεργασίας
Δυνατότητα μοντελοποίησης επιφανειών και δημιουργία 372
διάστατων μοντέλων εδάφους.
Δυνατότητα επίθεσης διανυσματικών δεδομένων στην
73
Τρισδιάστατη (3D) επιφάνεια.
74 Δυνατότητα Παρεμβολής επιφανειών.
Δυνατότητα Επεξεργασίας τοπογραφικών δεδομένων και
75
εισαγωγής στοιχείων από τοπογραφικά όργανα
Δυνατότητα ανανέωσης χαρτών με ροή πραγματικών
76 δεδομένων από συστήματα GPS τοποθετημένα σε κινητούς
σταθμούς (π.χ. Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα κτλ)
Δυνατότητα ένωσης φύλλων χάρτη και δημιουργίας
77
μωσαϊκών.
Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεδομένων δορυφορικών
εικόνων ή αεροφωτογραφιών, σαν υπόβαθρα γραμμικών /
78 πολυγωνικών δεδομένων με διαφανή χρώματα
πολυγώνων, έτσι ώστε να αναδεικνύεται το υπόβαθρο
κάτω από τα διανυσματικά στοιχεία.

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ WEB SITE
79 Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου

ΝΑΙ

80 Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών.

ΝΑΙ

81 Αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων
Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον layers από τον τελικό
82
χρήστη

ΝΑΙ

3.

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ενιαία πλατφόρμα λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
με δυνατότητα δημιουργίας επεξεργασίας και διαχείρισης αρχείων
υφιστάμενων χαρτών (.mxd), υφιστάμενων προτύπων χαρτών (mxt),
υφιστάμενων αρχείων συμβόλων διανυσματικών δεδομένων (.style) που
διαθέτει η ΓΓΠΠ.

3

Δυνατότητες δημιουργίας, προβολής, και επεξεργασίας αρχείων τρισδιάστατης
απεικόνισης (ΤΙΝ), οι οποίες είτε συμπεριλαμβάνονται στο βασικό πακέτο είτε
σε μορφή επέκτασης.

3

Δυνατότητες δημιουργίας, προβολής, επεξεργασίας, ανάλυσης και μετατροπής
αρχείων πλεγματικού τύπου, οι οποίες είτε συμπεριλαμβάνονται στο βασικό
πακέτο είτε σε μορφή επέκτασης.

3

Δυνατότητες γεωστατιστικής ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογής και
παραμετροποίησης γεωστατιστικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής, οι οποίες
είτε συμπεριλαμβάνονται στο βασικό πακέτο είτε σε μορφή επέκτασης.

3

Δυνατότητες προβολής, ανάλυσης, επεξεργασίας και μετασχηματισμού
πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων, οι οποίες είτε συμπεριλαμβάνονται
στο βασικό πακέτο είτε σε μορφή επέκτασης.

3

Δυνατότητα προβολής τηλεσκοπικών εικόνων και καταγραφής τρισδιάστατων
διανυσματικών στοιχείων, σε στερεοσκοπικό περιβάλλον απεικόνισης.

3

Δυνατότητα απεικόνισης και γεωχωρικής επεξεργασίας δεδομένων κινούμενης
εικόνας.

3

Κεντρικό λογισμικό (Server) για διαχείριση αδειών χρήσης λογισμικού και
δεδομένων το οποίο να περιλαμβάνει και τις απαραίτητες δυνατότητες για την
λειτουργικότητα των επεκτάσεων του βασικού πακέτου λογισμικού

1

Άδεια χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας λογισμικού με δυνατότητες ανάλογες
της βασικής πλατφόρμας λογισμικού και δυνατότητα δημιουργίας Web Services
για την εξαγωγή δεδομένων κάθε μορφής (διανυσματικά, ψηφιδωτά), συμβατή
με τα πρότυπα OGC, για χρήση ανεξαρτήτως πλατφόρμας λογισμικού. Επίσης
θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαλεία για τη δημιουργία εφαρμογών
χαρτογράφησης βασισμένων σε web browser.

1
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Άδεια χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας λογισμικού με δυνατότητες
υποστήριξης δυναμικών image services, ανάλυσης και επεξεργασίας
πλεγματικών δεδομένων καθώς και ορθοαναγωγής εικόνων.

4.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχος καλής λειτουργίας από τον
ανάδοχο, όσον αφορά στην εφαρμογή του σε windows server με βάση
δεδομένων SQL Server 2017, που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό από την
ΓΓΠΠ. Η εγκατάσταση θα γίνει σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtual
machines), που θα υποδειχθούν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, για τον σκοπό αυτό.
2. Εγκατάσταση λογισμικού client, παραμετροποίηση και έλεγχος καλής
λειτουργίας από τον ανάδοχο, σε λειτουργικά συστήματα Windows 7 ή
Windows 10.
3. Μετάπτωση όλων των δεδομένων της υφιστάμενης γεωγραφικής βάσης
δεδομένων, Oracle Database 10g της ΓΓΠΠ, στην νέα βάση δεδομένων που
θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει ο Ανάδοχος.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ανωτέρω
εργασιών, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
5. Τεχνική υποστήριξη σε ερωτήματα ή προβλήματα που τυχόν προκύπτουν
κατά την χρήση του λογισμικού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα
έως και Παρασκευή από 09:00 έως 17:00). Η υποστήριξη θα
πραγματοποιείται απομακρυσμένα ή αν απαιτείται με επιτόπια παρουσία
του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΓΓΠΠ, στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η διάγνωση ή η αντιμετώπιση του
προβλήματος μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης.
Η απόκριση του Αναδόχου σε γνωστοποίηση ερωτημάτων εκ μέρους της
ΓΓΠΠ θα πραγματοποιείται εντός 2 ωρών.

ΝΑΙ

Η απόκριση του Αναδόχου σε γνωστοποίηση προβλημάτων εκ μέρους της
ΓΓΠΠ, θα πραγματοποιείται:

ΝΑΙ

α. Στην περίπτωση απομακρυσμένης πρόσβασης εντός 2 ωρών από τη
γνωστοποίησή του προβλήματος εκ μέρους της ΓΓΠΠ.
β. Εντός 48 ωρών από την διαπίστωση της ανάγκης επιτόπιας παρουσίας
του Αναδόχου.
Η γνωστοποίηση του προβλήματος στον Ανάδοχο εκ μέρους της ΓΓΠΠ θα
πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με FAX
σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που θα ορίσει ο Ανάδοχος.
6. Συνεχής ανανέωση του λογισμικού με όποια νέα έκδοση ανακοινώνεται
από την κατασκευάστρια εταιρεία μέχρι την λήξη της περιόδου
συντήρησης.
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7. Ως περίοδος τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, ορίζεται το διάστημα
ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

ΝΑΙ

8. Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της
ΓΓΠΠ. Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει
Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει ως
στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της ΓΓΠΠ, ώστε:
 Να κατανοήσουν τις λειτουργίες του συστήματος και των συνοδευτικών
εργαλείων διαχείρισης.
 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με το επιχειρησιακό τους
ρόλο.
 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων
βοηθητικών υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, διαχείριση
και εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού.

ΝΑΙ

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο χρόνος παράδοσης του λογισμικού ορίζεται σε 4 μήνες κατ’ ανώτατο από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού θα
πραγματοποιηθεί μετά από 1 μήνα συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από
επιτροπή παραλαβής, που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2019
H AN. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρτεμις Λουδάρου
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΥΣ Β΄ - Προμήθεια Γεωγραφικών Δεδομένων για να καλυφθούν
οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112".
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των Υπηρεσιών που
αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών “112” με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση
περιστατικών έκτακτης ανάγκης - κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών» του Ε.Π Ψηφιακή
Σύγκλιση, απαιτείται η χρήση χαρτογραφικών δεδομένων, που θα εισαχθούν στο σύστημα γεωγραφικών
πληροφοριών G.I.S. του έργου. Το εν λόγω έργο αφορά στην υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, που αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα:
 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112 ΣΥΔΚΕΑ)
 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112 ΣΥΣΠ).
Α. Υποσύστημα Διαχείρισης εισερχομένων Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112 ΣΥΔΚΕΑ) :




Λήψη εισερχόμενων κλήσεων (φωνητικών και με SMS, MMS, fax) προς το Κέντρο 112 από το σύνολο
των παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Αυτόματη απεικόνιση στο πληροφοριακό σύστημα 112 της γεωγραφικής θέσης του καλούντος
(γεωεντοπισμός) για κάθε κλήση προς το «112».
Διαβίβαση των κλήσεων (και των πληροφοριών κλήσης που έχουν συγκεντρωθεί στο 1ο επίπεδο)
προς το 2ο επίπεδο χειριστών (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ) μέσω της διασύνδεσης του
πληροφοριακού συστήματος.

Β. Υποσύστημα Συναγερμού Πολιτών 112 (ΣΥΣΠ 112)
Ολοκληρωμένο σύστημα μαζικής ενημέρωσης/προειδοποίησης πολιτών (και φορέων) σε συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (λόγω φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών
καταστροφών). Ειδικότερα, το ΣΥΣΠ 112 υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργικότητες:
 Σύστημα Cell Broadcasting: για αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης από το Κέντρο 112 προς
κινητά τηλέφωνα πολιτών που βρίσκονται σε γεωγραφικά επιλεγμένη περιοχή, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
 Αποστολή φωνητικών συναγερμών (φωνητικού μηνύματος) σε σταθερά τηλέφωνα χρηστών σε
επιλεγμένη γεωγραφικά περιοχή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 Δυνατότητα αποστολής SMS/emails σε κλειστές ομάδες χρηστών (π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης της
έκτακτης ανάγκης).
 Cap Alert για διασύνδεση με τηλεόραση, ραδιόφωνο και websites.
 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Τwitter).
Επιπλέον, η υποδομή του νέου Κέντρου 112 δύναται να υποστηρίξει τη διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων ecall από οχήματα σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε για την ανάπτυξη υποδομής υποστήριξης
των εν λόγω κλήσεων).
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, απαιτείται αφενός οι χειριστές του Συστήματος Διαχείρισης Κλήσεων
Έκτακτης Ανάγκης (112 ΣΥΔΚΕΑ) να μπορούν να γεωεντοπίσουν τον καλούντα και να μεταφέρουν το στίγμα
του στον αντίστοιχο Φορέα Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΦΑΚΕΑ), αφετέρου στο πλαίσιο
του Συστήματος Συναγερμού Πολιτών 112 (ΣΥΣΠ 112), οι χειριστές να μπορούν να ορίσουν γεωγραφική
περιοχή, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτή. Λόγω παλαιότητας των
γεωγραφικών δεδομένων που χρησιμοποιεί το σύστημα, απαιτείται επικαιροποίηση, προκειμένου να
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επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην αποτύπωση της γεωγραφικής πληροφορίας στο σύστημα.
2.
Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Περιφέρειες
1 Οι 13 περιφέρειες της χώρας
Νομοί
2 Οι 52 νομοί της χώρας, σε 52 πολύγωνα, με περιγραφικά
δεδομένα: “ονομασία νομού”
Δήμοι
Οι 326 δήμοι του Καλλικράτη, σε 326 πολύγωνα, με
3
περιγραφικά δεδομένα: “ονομασία δήμου” &
“πληθυσμός”
Ακτογραμμές
4 Ακτογραμμή
Ισοϋψείς
5 Ισοϋψείς καμπύλες 20 μέτρων

καμπύλες

Ποτάμια
6 Τα 30 κυριότερα ποτάμια της χώρας, με περιγραφικά
δεδομένα: “ονομασία ποταμού”

7

8

9

10

Σιδηρόδρομοι
Υπεραστικό δίκτυο που περιλαμβάνει τον προαστιακό
σιδηρόδρομο, με περιγραφικά δεδομένα: “ονομασία
γραμμής”
Πόλεις
Πόλεις / χωριά σε σημειακή μορφή, με περιγραφικά
δεδομένα: “ονομασία πόλης / χωριού”, “πληθυσμός” &
“δήμος Καλλικράτη (στον οποίο ανήκει)”
Λίμνες
Οι 30 κυριότερες λίμνες / λιμνοθάλασσες της χώρας, με
περιγραφικά δεδομένα: “ονομασία λίμνης”
Οικοδομικά
τετράγωνα
Τα οικοδομικά τετράγωνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. της απογραφής
του 2001 ή νεώτερης, για τουλάχιστον 500 πόλεις /
χωριά, σε πολυγωνική μορφή, με περιγραφικά
δεδομένα: “ονομασία πόλης / χωριού”, “κωδικός
Καλλικράτη”

Δρόμοι (με Αναζήτηση Διευθύνσεων)
Οδικό δίκτυο χώρας, τελευταίας ενημέρωσης 2018,
11 συνολικού μήκους τουλάχιστον 300.000 χιλιομέτρων,
κατηγοριοποιημένο στις εξής κατηγορίες:

Αυτοκινητόδρομοι
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Αστικοί αυτοκινητόδρομοι

Εθνικές οδοί

Κύριες επαρχιακές οδοί

Λοιπές επαρχιακές οδοί

Κύριο αστικό

Δευτερεύον αστικό

Λοιπό αστικό

Πεζόδρομοι

Ήπιας κυκλοφορίας

Σκαλοπάτια – Στοές

Χωματόδρομοι (πλήρες αγροτικό και
δασικό οδικό δίκτυο)

Ακτοπλοϊκό δίκτυο
με περιγραφικά δεδομένα: “ονομασία οδού”, “αρίθμηση
δεξιά της οδού (από - έως)”, “αρίθμηση αριστερά της
οδού (από - έως)”, “ονομασία δήμου δεξιά της οδού”,
“ονομασία δήμου αριστερά της οδού”, “ταχυδρομικός
κωδικός δεξιά της οδού”, “ταχυδρομικός κωδικός
αριστερά της οδού”
Τα περιγραφικά δεδομένα του οδικού δικτύου να δίνουν
την δυνατότητα αναζήτησης με βάση οδό και αριθμό ή /
και διασταυρώσεις.
Σημεία ενδιαφέροντος
Σημεία κατηγοριοποιημένα σε κύρια κατηγορία και
12 υποκατηγορία. Ενδεικτικές κατηγορίες: Αθλητισμός,
Αξιοθέατα, Αυτοκίνητο, Δημόσιες Υπηρεσίες, Μεταφορές
– Συγκοινωνίες, Συνοριακοί Σταθμοί, Σώματα ασφαλείας,
Τουρισμός, Υγεία, Φυσικά Αξιοθέατα, και Τοπωνύμια.
3.

αγροτικές

Τουλάχιστον
70.000 σημεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ
Παραχώρηση χρήσης του συνόλου των γεωγραφικών δεδομένων
Απεριόριστος
αποκλειστικά στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Κέντρου 112.
αριθμός χρηστών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

4.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα αρχεία θα είναι μορφής ESRI shapefile σε προβολικό σύστημα WGS84
(EPSG 4326) ή ΕΓΣΑ87 (EPSG 2100)

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα αρχεία των γεωγραφικών δεδομένων σε USB
Flash Disk.

ΝΑΙ

Η παράδοση των γεωγραφικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στην έδρα
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ΝΑΙ
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5.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο χρόνος παράδοσης των γεωγραφικών δεδομένων ορίζεται σε τρείς (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Μετά την παράδοση, η οριστική παραλαβή θα
πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός, από την ενσωμάτωση των δεδομένων στο νέο Κέντρο 112. Η οριστική
παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει η ΓΓΠΠ.
Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2019
H AN. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρτεμις Λουδάρου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2/2019
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΞΙΑ* ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€)

1

………….

……...........

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς)

……...........

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)

……...........

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

……...........

24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)

……...........

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (ολογράφως)

……...........

* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄,
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια τμήματα (είδη) θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή - σφραγίδα)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Σελίδα 76

ΑΔΑ: ΩΑ4Ε46ΜΤΛΒ-ΠΥΤ

19PROC005944909 2019-12-02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. & ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ – Σχέδιο Σύμβασης
Αριθμός Σύμβασης: ……../……
ΣΥΜΒΑΣΗ « …………… » ΕΥΡΩ
Για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) και την προμήθεια
γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτάκτων
Αναγκών "112",
για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).
Στην Αθήνα σήμερα την ……., ημέρα της εβδομάδας ………. του έτους 20.. στο Γραφείο του κ.
……………………., οδός ……………. Αθήνα, οι υπογραφόμενοι αφενός μεν ο ……………………………….., ο οποίος με την
ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), ως φορέα του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………… Απόφαση ………………………………………, σχετικά
με «Μεταβίβαση………………………………………» και αφετέρου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………………
που εδρεύει στην …………..οδός ………. αριθμός ……Τ.Κ. ….. Τηλ.:………. Fax: ………. Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ ………,
εκπροσωπούμενη νόμιμα, βάσει του ………………………… από τον κ. …………. ………… του ………… κάτοικο ………,
οδός …………… , με ΑΔΤ ………/..-..-….. που εκδόθηκε από το Α.Τ………., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
Ύστερα από συνοπτικό διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την ….-…-20.., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2019
Δ/ξη Γ.Γ.Π.Π., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …… Φ.Δ. ………. από …-...-… Απόφαση …………………………… και την υπ’ αριθ.
………….. πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα
της εταιρείας …………….., για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) και
την προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης
Εκτάκτων Αναγκών "112", για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.),
συνολικής εκτιμώμενης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. [Καθαρή
εκτιμώμενη αξία εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00€) και Φ.Π.Α. 24% δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ
(14.400,00€)], για τα τμήματα/είδη:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.
4412/2016)
Προμήθεια συστήματος διαχείρισης
γεωγραφικής πληροφορίας (GIS)
ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄ της υπ' αριθ.
2/2019 Διακήρυξης Γ.Γ.Π.Π.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

33.000,00€

7.920,00€

40.920,00€
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Προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων
για να καλυφθούν οι ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης
Εκτάκτων Αναγκών "112"
ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄ της υπ' αριθ.
2/2019 Διακήρυξης Γ.Γ.Π.Π.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΙΔΗ Α΄ και Β΄ της υπ'
αριθ. 2/2019 Διακήρυξης Γ.Γ.Π.Π.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV

27.000,00€

6.480,00€

33.480,00€

60.000,00€

14.400,00€

74.400,00€

CPV: 38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή
ισοδύναμα).

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1043-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας», ΑΛΕ 3140301001 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ..../...-...-2020 (ΑΔΑ: .................. και ΑΔΑΜ:
.................) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερθείσα ιδιότητά του,
αναθέτει την προμήθεια των παραπάνω ειδών, στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «Οικονομικός φορέας»
και αυτός αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΙΜΗ
Είδος

Αξία χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Αξία με Φ.Π.Α.

………….

……

…….

………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς)

..........................

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)

..........................

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

..........................

...%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)

..........................

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (ολογράφως)

..........................

*Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελεύθερων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του
προμηθευτή και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2019 Δ/ξης και την τεχνική προσφορά του Οικονομικού φορέα, όπως
αυτή έγινε αποδεκτή, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην ....................., με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή και
εντός ……………. (…) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης και την προσφορά της εταιρείας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον Προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από Επιτροπή
Παραλαβής που συστήνεται με Απόφαση της Υπηρεσίας μας.



Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Α΄: Η οριστική παραλαβή της προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης
του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί μετά από ένα (1) μήνα συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας από την
ημερομηνία παράδοσης του είδους.
Για το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ Β΄: Μετά την παράδοση, η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί εντός ενός (1)
μηνός από την ενσωμάτωση των δεδομένων στο νέο Κέντρο 112.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωμή της αξίας των ειδών στον οικονομικό φορέα θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής που θα εκδίδεται από το
αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Π.Π.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν την έκδοση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Παραλαβής από
το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Π.Π.
Κατά την πληρωμή της προμήθειας θα παρακρατηθούν, υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού:
 0,07252%
Ανάλυση: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ΄ 0104-2019).
 0,06216%
Ανάλυση: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969
Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον
Ανάδοχο.
και φόρος εισοδήματος 4%.
Οι ανωτέρω κρατήσεις θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή του είδους
σύμφωνα με τις κατά νόμο ισχύουσες κρατήσεις κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.
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Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συμβατική αξία θα καταβληθεί αρμοδίως στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις,
επί του αντικειμένου τούτου, ισχύουσες διατάξεις.
Η πληρωμή, θα γίνει σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1043-2020000000 "Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας" του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του
οικονομικού έτους 2020 υπό ΑΛΕ 3140301001, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. .../...-...-.... Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: ...................).
Η επιβάρυνση των εξόδων τραπέζης θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Β’
113/13-07-2010).

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Οικονομικού φορέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των
απαιτήσεων του Οικονομικού φορέα που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά
Ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Οικονομικός φορέας κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….
από …./…./20.. εγγυητική επιστολή της ……….. Τράπεζας A.E. Κατάστημα ……………ποσού ………….. ΕΥΡΩ που
καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Η παραπάνω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την πλήρη και
κανονική εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τεχνική Υποστήριξη και συντήρηση : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Εκπαίδευση – Εγχειρίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδοτεί με σύνταξη Πρακτικού, στο αποφαινόμενο όργανο της
σύμβασης, την έκπτωση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 201 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-72013) «Φορολογία εισοδήματος, του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α/7-11-2000) «Κύρωση κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας», του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπου αυτά δεν μεταβάλλονται από τους όρους
της Διακήρυξης, των οποίων ο προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς
τους όρους της 2/2019 Διακήρυξης και της προσφοράς του.
Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Δεν
θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν
δύο παρέμειναν στη Γ.Γ.Π.Π./Δ/νση Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης/Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης
Υλικού, για να τεθούν στο σχετικό φάκελο, το δε τρίτο, σαν τριπλόγραφο, πήρε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και
δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
[Σημείωση: Το παρόν αφορά στο σύνολο των υπό προμήθεια τμημάτων/ειδών. Στην περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων του ενός αναδόχων, θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση ανάλογα με το υπό προμήθεια τμήμα/είδος].

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
………………………..

………………………..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νικόλαος Χαρδαλιάς
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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.”
vii

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.
viii

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).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

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).
xi

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.
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xii

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.
xiii

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”.
xiv

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.".
xv

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 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

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).
xxii

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
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxv

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

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.
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