ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

INFORMATICS
19PROC005283586
2019-07-16
DEVELOPMEN
T AGENCY

Διεύθυνση: Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος,
ΤΚ 11854, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2209380
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eellak.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δέσποινα Μητροπούλου

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.16 16:08:46
EEST
Reason:
Location: Athens

Αρ. Πρωτ.223/ΔΣ
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών
συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της
ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data)» στοopen data)» στο
πλαίσιο του έργου «Open Data for European Open iNnovation» με ακρωνύμιο
ODEON το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg
MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους
των συμμετεχουσών χωρών
με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16
Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ......................................................................................................................................................... 2
1. ΑΝΑΘΕΤΌΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΌ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................. 4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ......................................................................................................................................4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ..........................................................................................................................4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ..................................................................5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ........................................................................................................................................................5
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ.....................................................................................6
1.6 ΔΉΜΟΣΙΟΤΉΤΑ............................................................................................................................................................ 7
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΉΣ............................................................................................................7
2. ΓΕΝΙΚΌΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ.............................................................................................................. 8
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ.................................................................................................................................................8
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης......................................................................................................................................8
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης......................................................................................8
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.......................................................................................................................................8
2.1.4 Γλώσσα...............................................................................................................................................................9
2.1.5 Εγγυήσεις............................................................................................................................................................9
2.2 ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ................................................................................................10
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής......................................................................................................................................10
2.2.2 (Για λόγους Αρίθμησης)...................................................................................................................................10
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού..........................................................................................................................................10
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας...........................................................................13
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια................................................................................................13
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.............................................................................................................13
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων........................................................................................................................15
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής...........................................................................................................15
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών........................................................................................15
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)...................................................................................................15

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΉΣ...................................................................................................................................................18
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης...........................................................................................................................................18
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών........................................................................................................18
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ......................................................................................................................19
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.................................................................................................................19
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών......................................................................................................19
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»..................................................20
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών...............................................................................................................................................................21
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.......................................................................................................................21
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.........................................................................................................................22
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΠΡΌΣΦΌΡΩΝ........................................................................................ 23
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ..................................................................................................................23
3.1.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών...............................23
3.1.2 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.............................................................................................................24
3.2 ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΑ ΠΡΟΣΏΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.........................24
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΏΣΉ - ΣΥΝΑΨΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ................................................................................................................................25
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΏΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ........................................................................................25
3.5 ΜΑΤΑΙΏΣΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.............................................................................................................................................. 26
4. ΌΡΌΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................................................................................ 27
4.1 ΕΓΓΥΉΣΉ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ..........................................................................................................................................27
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...........................................................................................................27
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ...................................................................................................................................27
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ............................................................................................................................................................27
Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16

4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ.............................................................................................................28
4.6 ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΉΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ..............................................................................................................28
5. ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................ 29
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΉΡΏΜΉΣ...................................................................................................................................................29
5.2 ΚΉΡΥΞΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ.......................................................................................................30
5.3 ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΤΏΝ ΣΥΜΒΑΣΕΏΝ............................................................................30
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΛΥΣΉ ΔΙΑΦΟΡΏΝ....................................................................................................................................31
6. ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.................................................................................................................................... 32
6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.................................................................................................................................32
6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΉΣ................................................................................................................................................... 32
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ................................................................................................................36
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΉ ΠΑΡΑΔΟΤΕΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ...................................................................................................................36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...................................................................................................................................................... 38
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.........................................38
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉ ΤΉΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΏΝ ΥΠΟΨΉΦΙΏΝ ΑΝΑΔΟΧΏΝ..........................48
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ III - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΉΜΕΙΏΜΑΤΟΣ ΜΕΛΏΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.................................................................49
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔ ΜΕΛΏΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ...............................................................................................50
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ............................................................................51
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.................................................................................................52
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ..............................................................................................................................54

Σελίδα 3

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL))

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών)
Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος
Αθήνα
118 54
210 2209380
info@eellak.gr
Δέσποινα Μητροπούλου
www.eellak.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
συγκεκριμένα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων
για τη δυναμική προώθηση και ανάδειξη, καθώς και για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ανοιχτών
τεχνολογιών και του Ελευθέρου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο χώρο της
εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.
Ανήκει στην κατηγορία «τυχόν άλλη δραστηριότητα» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης),
Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L) 296).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL)): www.eellak.gr , www.diavgeia.gov.gr & www.eprocurement.gov.gr
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και
από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.eellak.gr. Επιπλέον, παρακάτω
παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
Διεύθυνση: Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, ΤΚ 118 54, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2209380
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eellak.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δέσποινα Μητροπούλου

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 117, 120 και 121 του ν. 4412/16
(Συνοπτικός Διαγωνισμός) με προϋπολογισμό 73.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση συνίσταται στην τεχνική υποστήριξη, στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και
υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών) για υποστήριξη της ανοιχτής καινοτομίας μέσω της
αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων (open data) και προκηρύσσεται στο πλαίσιο του έργου ODEON.
Το έργο ODEON εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020,
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών .
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών
εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών) για υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας μέσω της
αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data) και προκηρύσσεται στο πλαίσιο του έργου ODEON.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : ) : 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. Δε γίνονται δεκτές τμηματικές
προσφορές.
Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €58.870,97 €, ΦΠΑ: €14.129,03 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/07/2020. Η διάρκεια της παρούσα μπορεί να παραταθεί
ύστερα από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών στα πλαίσια των αναγκών του παρόντος Έργου,
χωρίς αύξηση προϋπολογισμού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 2.3.2 της
παρούσας.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• του Άρθρου 43 του ν. 4605/2019 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
• του Άρθρου 33 του ν. 4608/2019 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
• του Άρθρου 56 του ν. 4609/2019 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
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,
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 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
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του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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 αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
της με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων σχετικά με την «Έγκριση “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»
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
της με αρ. 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) «Σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)
τα επίσημα έγγραφα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και
ειδικότερα (i) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED
2014-2020”, (ii) το εγχειρίδιο υλοποίησης έργων, (iii) ο ολοκληρωμένος οδηγός επικοινωνίας έργων και
(iv) η Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών
των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου (application form) του έργου “Open Data for European Open
iNnovation “ με ακρωνύμιο ODEON
τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου συνεργασίας του
εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του έργου ODEON
της 84ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. Θέμα 9 - 84η
Συνεδρίαση 15/04/2019) με την οποία η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών) εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην
υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data)»

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/07/2019 και ώρα 13.00
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών), Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, ΤΚ 11
851, Αθήνα στις 29/07/2019 και ώρα 14.00
Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της της Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών),
Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, ΤΚ 11 851, Αθήνα μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.

Σελίδα 6

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης
κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να
αποσφραγιστούν.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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)):
www.eellak.gr στην διαδρομή: ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ► Αρχική (www.eellak.gr )
στις 16/07/2019.

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 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και
συγκεκριμένα:
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα πίνακα έργων για την τεκμηρίωση της εμπειρίας των υποψηφίων
αναδόχων
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος μελών ομάδας έργου
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) :  - Υποδείγματα ΥΔ μελών ομάδας έργου
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) :  - Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) : IΙ - Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

2.

το προσαρμοσμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης/ ΤΕΥΔ (Παράρτημα V) : Ι)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις
διευθύνσεις: (URL)): www.eellak.gr, www.diavgeia.gov.gr & www.eprocurement.gov.gr.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και φαξ, ενώ ειδικά η
υποβολή του φακέλου σε έντυπη μορφή γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
Διεύθυνση: Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, ΤΚ 11 851, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2209380
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eellak.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δέσποινα Μητροπούλου
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για τα
στοιχεία επικοινωνίας βλέπε παρ. 2.1.2), το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο 4 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Όλες οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα δημοσιευθούν επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL)): www.eellak.gr στην διαδρομή: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ► Αρχική
(www.eellak.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 ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016).
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) (Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Αντίστοιχα, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. 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
Στο παρόντα διαγωνισμό απαιτείται μόνο η έκδοση και προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
(Παράγραφος 4.1) κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V) : 
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: ζ1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ζ2) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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 (open data)» στοΓια λόγους Αρίθμησης)
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L)
300 της 11.11.2008 σ.42),
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
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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 εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου
αφορά τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: (i) 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 (ii) 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 ως άνω κυρώσεις (i &
ii) πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Επιπλέον κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας),
(γ) εάν 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 79 του ν. 4412/2016 και της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.2.4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.4 η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκαταστημένων 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.
Τέλος, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Εμπορικό – Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία έτη ίσο ή
μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση
οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η ικανοποίησης της εν λόγω απαίτησης, για
όσα οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (open data)» στο2014-2019) ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει, επί
ποινή αποκλεισμού, συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής:
- Τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα με αντικείμενο σχετικό με υποστήριξη
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (π.χ. εκπόνηση
μεθοδολογιών, μελετών, εκπαιδευτικών εργαλείων για ΜΜΕ, σχεδίων βιωσιμότητας).
- Πέντε (5) τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα παροχής υπηρεσιών καινοτομίας για
υποστήριξη επιχειρηματικότητας σε ΜμΕ και start ups.
- Δύο (2) τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα με αντικείμενο σχετικό με δράσεις υποστήριξης
συνεργατικών σχηματισμών (Cluster), Δικτύων, Κόμβων Καινοτομίας.
- Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο υλοποίησης δράσεων στον τομέα των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Δέκα (10) τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα διακρατικής συνεργασίας
Η περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προμηθευτή, θα τεκμαίρεται με κατάλογο παροχής
υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά
του δημόσιου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της
υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο τον παρακάτω κατάλογο/
πίνακα στον οποίο θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα έργα που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα
τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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Πελάτης Τίτλος Έργου
Περιγραφή
(Επωνυμία) & Σύντομη Πε- Αντικειμένου του
ριγραφή
Αναδόχου

Διάρκεια Εκτέλεσης
Έργου
Διαγωνιζόμενου
(από-έως)

Παρούσα Φάση
Έργου

Στοιχεία Τεκμη- Προϋπολογισμός
ρίωσης

β) να διαθέτουν ομάδα έργου επαρκώς στελεχωμένη προκειμένου να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις
κάτωθι θέσεις:
Υπεύθυνος Έργου (open data)» στοProject Manager), ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
i. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από ίδρυμα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
ii. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, από ίδρυμα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
iii. Δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager), κατά προτίμηση σε έργα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
iv. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου).
v. Σημαντική εμπειρία σε όλα τα παρακάτω:
- Εκπόνηση μελετητικών/ ερευνητικών έργων
- Διαχείριση, συντονισμό και υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκών και Διακρατικών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
- Υλοποίηση Μελετών στους τομείς:
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Τεχνολογίες

πληροφορικής

και

επικοινωνιών,

Μεταφορά

τεχνολογίας,

- Σχεδιασμός και Παροχή Υπηρεσιών καινοτομίας για ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΜΜΕ και start ups
Σημειώνεται ότι η εμπειρία αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα, γεγονός που θα πρέπει να αποτυπώνεται
στο βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου.

Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία
η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που θα
στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτουν:
i. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
ii. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου).
iii. Εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε:
-Σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων και μεθοδολογιών ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
μεταφοράς τεχνολογίας, διανοητικής ιδιοκτησίας.
- Εκπόνηση μελετών, μεθοδολογιών, συγκριτικών εκθέσεων αξιολόγησης, εκπαιδευτικών ενοτήτων & εργαλείων, οδηγών
κατά προτίμηση σε θέματα επιχειρηματικότητας, περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας.
- Υλοποίηση και Διαχείριση έργων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Διακρατικών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.
- Υπηρεσίες καινοτομίας για ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΜΜΕ και start ups
Τα στελέχη που απαρτίζουν την ομάδα έργου είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα και εμπειρίες,
επαρκώς αποδεικνυόμενα μέσα από τα βιογραφικά τους.

γ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σύστημα
διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001:2015 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο σχετικά με την
παροχή των υπηρεσιών της προκηρυσσόμενης σύμβασης.

2.2.7 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),
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να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 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 ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
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.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (open data)» στο10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα (open data)» στοΔικαιολογητικά κατακύρωσης)
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. 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 2.2.4- 2.2.7).
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 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
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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.
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, εφόσον έχει εκδοθεί εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις
(open data)» στο3) μήνες πριν από την υποβολή τους εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου. 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 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει
να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα 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. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως
τρεις (open data)» στο3) μήνες πριν από την υποβολή τους εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2.2.3.2 (open data)» στοπιστοποιητικά ασφαλιστικής
ενημερότητας και φορολογικής ενημερότητας) που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
-μέλους ή χώρας), πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους από τον προσωρινό
ανάδοχο, με την προϋπόθεση ότι στα εν λόγω έγγραφα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους. Στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (open data)» στο3) μήνες
πριν από την υποβολή τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.
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Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄
ανωτέρω, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δικαστικές
αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (open data)» στοπχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής
εκκαθάρισης, κλπ), δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν
είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
Αντίθετα, αρκεί η προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά
κατακύρωσης δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της
έκδοσής τους χρονικό διάστημα.
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 το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως και τριάντα (open data)» στο30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 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 πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Άλλως
δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια
φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από
αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων είτε με την
προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά
τους.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς τελευταίας τριετίας ή υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου
εργασιών της τελευταίας τριετίας, σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποχρεούται στη σύνταξη
ισολογισμών.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
1) Συμπληρωμένο πίνακα έργων σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ, συνοδευόμενο από
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής έργων (στην περίπτωση έργων ιδιωτικού τομέα,
αρκεί η υποβολή Υ/Δ του υποψηφίου περί της ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων συνοδευόμενη από τις
σχετικές συμβάσεις).
2) Βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος IΙΙ,
συνοδευόμενα από αντίγραφα πτυχίων ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ, γλωσσομάθειας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμβάσεις
έργων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ. που τεκμηριώνουν τη δηλωθείσα γενική και ειδική
επαγγελματική εμπειρία εφόσον απαιτείται.
3) Υπεύθυνες δηλώσεις για τα μέλη της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τα πρότυπα του Παραρτήματος ΙV) : .
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων πρέπει να έχουν
εκδοθεί έως και τριάντα (open data)» στο30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
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Β.6. 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.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Β.8. Οι ένορκες βεβαιώσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να συντάσσονται έως τρεις (open data)» στο3) μήνες πριν
από την υποβολή τους. Αντιστοίχως, οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συντάσσονται μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Β.9. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (open data)» στοΑ΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ολοκληρωμένη αντίληψη του οικονομικού
φορέα αναφορικά με το αντικείμενο και τις
απαιτήσεις της σύμβασης, καθώς και το
ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η
προκηρυσσόμενη σύμβαση και το έργο
ODEON
Κ2
Η τεκμηριωμένη πρόταση, καθώς και η
επαρκής ανάλυση και εξειδίκευση των
μεθοδολογιών, των τεχνικών και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της
σύμβασης
Κ3
Η επαρκής και ορθολογική ανάλυση των
υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα
εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα,
καθώς και το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης έργου
Κ4
Ο σαφής και ορθολογικός καθορισμός των
ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου,
σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις
υπηρεσίες της σύμβασης
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Σ1 30%

Σ2 30%

Σ3 20%

Σ4 20%

100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Σελίδα 18

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16

Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΒΤΠi = (Σ1ΧΚ1i + Σ2ΧΚ2i + Σ3ΧK3i+Σ4ΧΚ4i)
Όπου :
ΒΤΠi = η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i
Σ1 έως Σ4 οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Κ1 έως Κ4 αντίστοιχα,
Κ1i έως Κ4i οι βαθμολογίες της προσφοράς i στα κριτήρια Κ1 έως Κ4 αντίστοιχα
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
TBAi=0.85 x (ΒΤΠi /ΒΤΠmax) + 0.15 x (ΟΠmin /ΟΠi)
Όπου :
ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i,
ΒΤΠi η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i
ΒΤΠmax η βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΟΠi η οικονομική προσφορά i
ΟΠmin η οικονομική προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά (μέγιστο TBAi). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού
Τεχνικής Προσφοράς.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
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 προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις
παρακάτω ενδείξεις:
Αναθέτουσα Αρχή

Είδος και τίτλος διαγωνισμού

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, ΤΚ 11 851, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2209380
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ellak.gr
Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών
και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της
ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open
data)» στο πλαίσιο του έργου «Open Data for European Open iNnovation»
με ακρωνύμιο ODEON το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής
Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από
Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών
Προσφέρων

29/07/2019 και ώρα 13.00

Πλήρης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
Ταχυδρομική Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Φαξ, Email
Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία
Εντός του ενιαίου φακέλου θα εσωκλείονται δύο επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι. Κάθε επιμέρους φάκελος
θα φέρει ομοίως τις παραπάνω γενικές ενδείξεις, καθώς και κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενό
του την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά».
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι
αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του
ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα
αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον
ενδιαφερόμενο.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
Tο 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 σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα V) : I) και το οποίο μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (open data)» στο10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Η τεχνική προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού και κατά σειρά τα παρακάτω:



Αντίληψη του οικονομικού φορέα αναφορικά με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της
σύμβασης, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η προκηρυσσόμενη σύμβαση
και το έργο Odeon

Αντίληψη της θεματικής εξειδίκευσης του έργου ODEON και συσχέτισή του με το αντικείμενο και τις
απαιτήσεις της σύμβασης
Κατανόηση του πλαισίου και των διαδικασιών του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED,
καθώς και συνολικά των Προγραμμάτων Interreg και συσχέτισή τους με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της
σύμβασης και του έργου ODEON
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τον οικονομικό φορέα προς τεκμηρίωση της
ολοκληρωμένης και σύγχρονης αντίληψής του αναφορικά με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης,
καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται




Τεκμηριωμένη πρόταση, καθώς και επαρκής ανάλυση και εξειδίκευση των μεθοδολογιών,
των τεχνικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης
Τεκμηριωμένη πρόταση των μεθοδολογιών, των τεχνικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης (συσχέτιση τους με επιμέρους πακέτα εργασίας,
δραστηριότητες και παραδοτέα)
Εξειδίκευση των προτεινόμενων μεθοδολογιών, των τεχνικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας
Εξειδίκευση των μεθόδων διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης ρίσκων που εφαρμόσει ο οικονομικός
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης
Η επαρκής και ορθολογική ανάλυση των υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα εργασίας,
δραστηριότητες και παραδοτέα
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Ανάλυση των υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα, καθώς
και λεπτομερής περιγραφή αυτών (πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα)
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου σε επίπεδο πακέτων εργασίας, δραστηριοτήτων και
παραδοτέων
Καθορισμός οροσήμων (milestones)
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τον οικονομικό φορέα προς τεκμηρίωση της
επαρκούς και ορθολογικής ανάλυσης των υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα εργασίας,
δραστηριότητες και παραδοτέα με γνώμονα την άρτια και επιτυχή υλοποίηση του έργου σε επίπεδο
εταιρικού σχήματος
Δομή, οργάνωση και στελέχωση της Ομάδας Έργου
Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου
Παρουσίαση μελών της Ομάδας Έργου, καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
μελών της Ομάδας Έργου, σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες της σύμβασης
Σχήμα επικοινωνίας Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (open data)» στοΑ΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, και
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την αναλυτική και τη συνολική προσφερόμενη τιμή των παραδοτέων
που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, με τη συμπλήρωση του υποδείγματος στο Παράρτημα
V) : IΙ της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών 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, 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 προσφοράς
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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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 οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
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 Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), με τη
συμμετοχή των υποψηφίων ή τυχόν νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον αυτοί το
επιθυμούν. Η ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, ή όποια άλλη ημερομηνία εγκαίρως γνωστοποιηθεί εξ
αναβολής της αρχικά ορισθείσας.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως.
1. 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. Το αρμόδιο
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
προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους αποχωρούν.
2. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές κατά το στάδιο αυτό και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά των ανωτέρω
αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς θα γίνει σε μία
δημόσια συνεδρίαση βάσει του άρθρου 117 του ν.4412/2016
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών
ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά
ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
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3.1.2 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν 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 ( χαμηλότερες
του 90% του προϋπολογισμού της παρούσης), 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.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους
προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
Εάν υποβληθεί μόνο μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων ανωτέρω.

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 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 2.2.8.2. 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 - 2.2.7 αυτής.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο Προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 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 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ 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, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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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
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 2.2.7 (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 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στο παρόν άρθρο 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. 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 έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη πάροδος παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του Άρθρου 127 και
σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 127, 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 του Ν.
4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον προσφέροντα που έλαβε την
αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα,
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

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.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, 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 και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V) :  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.
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 των ως άνω εγγυήσεων 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΄.
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 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 2.2.8.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
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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 καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, 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 του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου/
υπο-παραδοτέου με τον πιο κάτω τρόπο:
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Πιλοτική Φάση (open data)» στοTesting)
Δράση 3.1 Συντονισμός της υλοποί- Παραδοτέο 3.1.1 Μεθοδολογία για
ησης της Πιλοτικής Φάσης
την υλοποίηση των πιλοτικών
δράσεων
Δράση 3.2 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και εργαλείων προηγούμενων σχετικών έργων και πρωτοβουλιών για την αύξηση της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €

Παραδοτέο
3.2.1
Αξιοποίηση
υπαρχόντων εργαλείων και υλικού πλατφόρμων Ανοικτών Δεδομένων στην πλατφόρμα του
ODEON
Παραδοτέο 3.2.2: Προκαταρκτική
μελέτη για τον καθορισμό του συνολικού πλαισίου αξιοποίησης
των δεδομένων στις περιοχές της
Μεσογείου
Παραδοτέο 3.2.3: Εξορθολογισμός
των εργαλείων για τις πιλοτικές
δράσεις - εναρμόνιση των πλατφορμών για τα ανοικτά δεδομένα
Παραδοτέο 3.3.1: Μεθοδολογία
Σχεδιασμού,
Λειτουργίας
και
Δράσεων ενός κόμβου - Data Hub
Παραδοτέο 3.3.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη
αναφορικά με τον εντοπισμό και
την περιγραφή κύριων εμπλεκομένων φορέων – μελών του Ελληνικού κόμβου (open data)» στοData Hub)
Παραδοτέο 3.3.3: Προκαταρκτικό
σχέδιο για την έναρξη των εργασιών των Κόμβων (open data)» στοData Hubs) και
προσδιορισμός
των
τομέων
στόχευσης
Παραδοτέο 3.3.5: Εναρμόνιση του
συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Data HUBs
Παραδοτέο 3.4.2: Μία (open data)» στο1) αναφορά
(open data)» στοActivity Report) υπηρεσιών υποστήριξης ωφελούμενών του Ελληνικού Κόμβου για την ανάπτυξη
νέων υπηρεσιών και προϊόντων

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €

Παραδοτέο 3.6.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη
χρηματοδοτικών ευκαιριών για
την οικονομία των δεδομένων
(open data)» στοdata economy)
Παραδοτέο 3.6.3: Υποστήριξη
ανάπτυξης υπηρεσίας διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της πλατφόρμας ODEON
Δράση 3.8 Παρακολούθηση και Παραδοτέο 3.8.1 Μεθοδολογία πααξιολόγηση των πιλοτικών δράσε- ρακολούθησης και αξιολόγησης
ων
των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.2 Ενδιάμεση Αναφορά παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.3 Τελική Αναφορά
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Φάση Μεταφοράς Αποτελεσμάτων (open data)» στοTransferring)

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €

Δράση 3.3 Σχεδιασμός και Έναρξη
Εργασιών των περιφερειακών-εθνικών Κόμβων (Data Hubs)

Δράση 3.4 Επιχειρηματική Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων
Δράση 3.6 Υποστήριξη στην εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών
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Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 30.000,00
€

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 5.000,00 €

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €
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Δράση 4.3 Σχέδιο Δράσης
Δράση 4.4 Σχέδιο Βιωσιμότητας
του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster, του
Ελληνικού Κόμβου (Digital Hub)
και της πλατφόρμας του έργου
ODEON

Παραδοτέο 4.3.1 Ένας (open data)» στο1) Οδηγός
Πολιτικών για την οικονομία των
δεδομένων (open data)» στοdata economy)
Παραδοτέο 4.4.1 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data
Cluster και της πλατφόρμας του
έργου ODEON
Παραδοτέο 4.4.2 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ελληνικού Κόμβου
(open data)» στοDigital Hub)
ΣΥΝΟΛΟ

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 73.000,00€

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατι κές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση πα ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβα σης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρή τρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που πα ρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρα σχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ πτωτο.

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. (Παρακολούθηση Σύμβασης), 6.4.
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(Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφα σης.
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΄παραγράφου 11 του άρθρου 221Ν. 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 αυ τή 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
5.4.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση, επιλύεται με την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση.
Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων
Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
5.4.2 Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 5.3 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απα ράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
5.4.3 Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο,
κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν
το ζητήσει ο ίδιος.
5.4.4 Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από
κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να
δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5.4.5 Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να
διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση
της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου
της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγη τής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου
από
τους
διαδίκους
έως
και
κατά
την
πρώτη
συζήτηση
της
αναίρεσης.
5.4.6 Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει την 31/07/2020
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές/
ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Πιλοτική Φάση (open data)» στοTesting)
Δράση 3.1 Συντονισμός της υλοποίησης της Πιλοτικής Φάσης
Παραδοτέο 3.1.1 Μεθοδολογία για
την υλοποίηση των πιλοτικών
δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
μεθοδολογίας
στην
οποία
θα
καθορίζονται τα βήματα και οι
ενέργειες για τον σχεδιασμό, τη
λειτουργία, το συντονισμό και την
αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
σε περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.

Μήνας παράδοσης:
Σεπτέμβριος 2019

Δράση 3.2 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και εργαλείων προηγούμενων σχετικών έργων και πρωτοβουλιών για την
αύξηση της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων
Παραδοτέο 3.2.1 Αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων και υλικού πλατφόρμων
Ανοικτών
Δεδομένων
στην πλατφόρμα του ODEON

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει στην εκπόνηση της
μελέτης
αξιοποίησης
των
πλατφόρμων, εργαλείων, τεχνολογιών
και έργων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα
στο Μεσογειακό επίπεδο και είναι
κατάλληλα για την εκμετάλλευση του
δυναμικού των μεσογειακών χωρών
που
συμμετέχουν
στο
έργο.
Ειδικότερα,
ο
ανάδοχος
θα
υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή
(υπεύθυνος εταίρος) στην ανάλυση 3
πλατφορμών με στόχο την εξεύρεση
πιθανών συνεργειών και διασύνδεσης
με το έργο ODEON.

Μήνας παράδοσης:

Παραδοτέο 3.2.2: Προκαταρκτική
μελέτη για τον καθορισμό του συνολικού πλαισίου αξιοποίησης των
δεδομένων στις περιοχές της Μεσογείου

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος)
στην
εκπόνηση
της
προκαταρκτικής
μελέτης
ταυτοποίησης των θεμάτων που
αφορούν τη συνεργασία σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης / Μεσογείου,
καθώς και σε τοπικό / εθνικό επίπεδο
για τη μεταφόρτωση και αξιοποίηση
δεδομένων από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.

Μήνας παράδοσης:
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Παραδοτέο 3.2.3: Εξορθολογισμός
των εργαλείων για τις πιλοτικές
δράσεις - εναρμόνιση των πλατφορμών για τα ανοικτά δεδομένα

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος)
στον
ορισμό
των
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για
την εναρμόνιση των πλατφορμών και
την ολοκλήρωση της πλατφόρμας
που θα χρησιμοποιηθεί για τις
πιλοτικές δραστηριότητες.

Μήνας παράδοσης:
Σεπτέμβριος 2019

Δράση 3.3 Σχεδιασμός και Έναρξη Εργασιών των περιφερειακών-εθνικών Κόμβων ( Data Hubs)
Παραδοτέο 3.3.1: Μεθοδολογία Σχε- Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος Μήνας παράδοσης:
διασμού, Λειτουργίας και Δράσεων θα αναπτύξει την μεθοδολογία με
ενός κόμβου - Data Hub
στόχο
τον
προσδιορισμό
των Οκτώβριος 2019
κατευθυντήριων γραμμών για τη
λειτουργία
των
περιφερειακώνεθνικών Κόμβων (Data Hubs) μέσω
της
υλοποίησης
συγκεκριμένων
δράσεων, υπηρεσιών και διαδικασιών
που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της
πιλοτικής φάσης.
Παραδοτέο 3.3.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη
αναφορικά με τον εντοπισμό και
την περιγραφή κύριων εμπλεκομένων φορέων – μελών του Ελληνικού κόμβου (open data)» στοData Hub)

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) μελέτη, η οποία
θα παρουσιάζει τις ενέργειες του
αναδόχου με σκοπό τον εντοπισμό 30
τουλάχιστον εμπλεκομένων φορέων
(π.χ. ερευνητικοί φορείς, ΜΜΕ,
επιχειρήσεις κλπ.) από Ελλάδα που
θα αποτελέσουν τα μέλη του
Ελληνικού Κόμβου (Data HUB) και
τους άμεσα επωφελούμενους από τις
δράσεις του Κόμβου. Η μελέτη θα
περιλαμβάνει
λίστα
των
εμπλεκομένων φορέων – μελών του
Κόμβου ενώ επίσης, ο ανάδοχος
καλείται να περιγράψει το προφίλ
τους,
και
τις
βασικές
τους
δραστηριότητες και ανάγκες στον
τομέα ανάπτυξης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών με την χρήση των
Ανοικτών/Μεγάλων Δεδομένων.

Μήνας παράδοσης:

Παραδοτέο 3.3.3: Προκαταρκτικό
σχέδιο για την έναρξη των εργασιών των Κόμβων (open data)» στοData Hubs) και
προσδιορισμός
των
τομέων
στόχευσης

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση του οδικού
χάρτη (roadmap) για την έναρξη των
εργασιών των περιφερειακών-εθνικών
Κόμβων (Data Hubs), τη συμμετοχή
των τοπικών φορέων-μελών, καθώς
και τον προσδιορισμό και την
εξειδίκευση των επιμέρους τομέων
στόχευσης (μπλε ανάπτυξη, πράσινη
ανάπτυξη και δημιουργικές και
πολιτιστικές βιομηχανίες)

Μήνας παράδοσης:

Παραδοτέο 3.3.5: Εναρμόνιση του
συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Data HUBs

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος) στην ταυτοποίηση και
συγκέντρωση υφιστάμενων μεθόδων,
εργαλείων και μέσων που πρέπει να
διατεθούν στους περιφερειακούςεθνικούς Κόμβους (Data Hubs) για τη
δραστηριοποίηση τους
και την
παροχή υπηρεσιών προς τους
ωφελούμενους (εμπλεκομένοι φορείς
– μέλη).

Μήνας παράδοσης:
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Δράση 3.4 Επιχειρηματική Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και
προϊόντων
Παραδοτέο 3.4.2: Μία (open data)» στο1) αναφορά
(open data)» στοActivity Report) υπηρεσιών υποστήριξης ωφελούμενών του Ελληνικού Κόμβου για την ανάπτυξη
νέων υπηρεσιών και προϊόντων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο Ανάδοχος
είναι
υπεύθυνος
να
παρέχει
υπηρεσίες
συμβουλευτικής
υποστήριξης σε 6 ωφελούμενους του
Ελληνικού Κόμβου με σκοπό να τους
υποστηρίξει να:

Μήνας παράδοσης:
Δεκέμβριος 2019

- να αξιολογήσουν το επίπεδο
ετοιμότητας
των
τεχνολογιών,
υπηρεσιών και προϊόντων τους και το
επίπεδο καινοτομίας τους.
να
προδιαγράψουν
και
να
διαμορφώσουν
νέα
προϊόντα,
υπηρεσίες και τεχνολογίες με την
χρήση
των
Ανοικτών/Μεγάλων
Δεδομένων, με βάση τις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς
- να αναπτύξουν
Καινοτομίας

ένα

Σχέδιο

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος καλείται να
αποτυπώσει τις ενέργειές του σε
αντίστοιχη απολογιστική αναφορά
(Activity Report).
Δράση 3.6 Υποστήριξη στην εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών
Παραδοτέο 3.6.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη
χρηματοδοτικών ευκαιριών για την
οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata
economy)

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) μελέτη, η οποία
θα
παρουσιάζει
τις
διαθέσιμες
χρηματοδοτικές ευκαιρίες – σε εθνικό,
μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
για τα μέλη του Ελληνικού Κόμβου
(Data
HUB)
και
τους
άμεσα
επωφελούμενους από τις δράσεις του
Κόμβου.

Μήνας παράδοσης:

Παραδοτέο
3.6.3:
Υποστήριξη
ανάπτυξης υπηρεσίας διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της πλατφόρμας ODEON

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στην διαμόρφωση
των προδιαγραφών της υπηρεσίας
διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση
με την μορφή market place και του
περιεχομένου αυτής.

Μήνας παράδοσης:

Δεκέμβριος 2019

Δεκέμβριος 2019

Δράση 3.8 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πιλοτικών δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στην διαμόρφωση
της μεθοδολογίας αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από τις πιλοτικές δράσεις του έργου
και
τις
υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
από
τους
περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το MED Data Cluster.
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Παραδοτέο 3.8.2 Ενδιάμεση Αναφορά παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) ενδιάμεση
αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από τις πιλοτικές δράσεις του έργου
και
τις
υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
από
τους
περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το
μοντέλο
συνεργατικών
σχηματισμών MED Data Cluster,
βάσει της μεθοδολογίας που θα
οριρτικοποιηθεί σε επίπεδο έργου.
Επιπρόσθετα,
ο
ανάδοχος
θα
προτείνει,
συναρτήσει
των
αποτελεσμάτων, δράσεις βελτίωσης,
εναλλακτικές προσεγγίσεις και καλές
πρακτικές.

Μήνας παράδοσης:

Παραδοτέο 3.8.3 Τελική Αναφορά
παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πιλοτικών δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) τελική αναφορά,
η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από τις πιλοτικές δράσεις του έργου
και
τις
υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
από
τους
περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το MED Data Cluster, βάσει της
μεθοδολογίας που θα οριρτικοποιηθεί
σε επίπεδο έργου.

Μήνας παράδοσης:

Δεκέμβριος 2019

Μάρτιος 2020

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Φάση Μεταφοράς Αποτελεσμάτων (open data)» στοTransferring)
Δράση 4.3 Σχέδιο Δράσης
Παραδοτέο 4.3.1 Ένας (open data)» στο1) Οδηγός
Πολιτικών για την οικονομία των
δεδομένων (open data)» στοdata economy)

Περιγραφή
παραδοτέου:
Οδηγός
Πολιτικών (Policy Recommendations)
όπου θα παρουσιάζονται προτάσεις
πολιτικών
και
στρατηγικές
παρεμβάσεις για την Εθνική και
Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας και
Καινοτομίας
για
την
Έξυπνη
Εξειδίκευση
(RIS3)
και
άλλων
Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για την
οικονομία των δεδομένων (data
economy), αναφορικά με την Ελλάδα.

Μήνας παράδοσης:
Ιανουάριος 2020

Δράση 4.4 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster, του Ελληνικού Κόμβου (Digital Hub) και της πλατφόρμας του έργου ODEON
Παραδοτέο 4.4.1 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών
Σχηματισμών MED Data Cluster και
της πλατφόρμας του έργου ODEON

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση σχεδίου για
τη
βιωσιμότητα
του
Μοντέλου
Συνεργατικών Σχηματισμών MED
Data Cluster και της πλατφόρμας, που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
ODEON και του κοινού Μοντέλου
λειτουργίας τους μετά το πέρας του
έργου.

Μήνας παράδοσης:

Παραδοτέο 4.4.2 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ελληνικού Κόμβου (open data)» στοDigital
Hub)

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει ένα (1) Σχέδιο για τη
βιωσιμότητα του Ελληνικού Κόμβου
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου ODEON και μετά το πέρας του
έργου.

Μήνας παράδοσης:
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6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις
της
σύμβασης
χωρίς
έγκριση
ή
απόφαση
του
αποφαινομένου
οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της παραγράφου 6.3.3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2
ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 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 της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ODEON
Το έργο ODEON στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters) που
υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (open data) και μεγάλα
δεδομένα (big data) στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, της μπλε ανάπτυξης και στις δημιουργικές και
πολιτιστικές βιομηχανίες.
Το έργο ODEON θα εξετάσει και θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες πολιτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
καθώς και πρωτοβουλίες και εργαλεία με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας, της ποσότητας και της
ποιότητας των ανοιχτών δεδομένων.
Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν κόμβοι (Digital Hubs) που θα είναι σε θέση να προσφέρουν
εξατομικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.
Οι περιφερειακές δομές θα παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη μέσω υποστηρικτικών δράσεων προς
τους εμπλεκομένους φορείς για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων για την δημιουργία καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, όπως: υποστηρικτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες κατάρτισης και
δραστηριότητες δικτύωσης, με σκοπό την προώθηση νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών ιδεών, την
βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας και διεθνοποίησης στις περιοχές των εταίρων του έργου.
Α.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών
εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στον ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για υποστήριξη της
ανοικτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (open data) και προκηρύσσεται στο πλαίσιο του έργου ODEON.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Ακολουθεί η παρουσίαση των Δράσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων που συνθέτουν το σύνολο του
έργου και καλείται ο Ανάδοχος να παρουσιάσει μέσω της χρήσης αναλυτικής μεθοδολογίας, εργαλείωνμέσων και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Επισημαίνεται ότι τα παραδοτέα των δράσεων θα είναι στην
αγγλική γλώσσα.
Οι Δράσεις και τα Παραδοτέα που συνθέτουν το έργο παρουσιάζονται ακολούθως:
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Πιλοτική Φάση (open data)» στοTesting)
Δράση 3.1 Συντονισμός της υλοποίησης της Πιλοτικής Φάσης
Παραδοτέο 3.1.1 Μεθοδολογία για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας στην οποία θα
καθορίζονται τα βήματα και οι ενέργειες για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, το συντονισμό και την αξιολόγηση
των πιλοτικών δράσεων σε περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Σεπτέμβριος 2019.
Δράση 3.1 Συντονισμός της υλοποίησης της Πιλοτικής Φάσης
Παραδοτέο 3.1.1 Μεθοδολογία για την υλοποίηση των πιλοτικών
δράσεων
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Δράση 3.2 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και εργαλείων προηγούμενων σχετικών έργων και
πρωτοβουλιών για την αύξηση της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων
Παραδοτέο 3.2.1 Αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων και υλικού πλατφόρμων Ανοικτών Δεδομένων
στην πλατφόρμα του ODEON
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει στην εκπόνηση της μελέτης αξιοποίησης των
πλατφόρμων, εργαλείων, τεχνολογιών και έργων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι ήδη
διαθέσιμα στο Μεσογειακό επίπεδο και είναι κατάλληλα για την εκμετάλλευση του δυναμικού των
μεσογειακών χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα
αρχή (υπεύθυνος εταίρος) στην ανάλυση 3 πλατφορμών με στόχο την εξεύρεση πιθανών συνεργειών και
διασύνδεσης με το έργο ODEON.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.2.2: Προκαταρκτική μελέτη για τον καθορισμό του συνολικού πλαισίου αξιοποίησης
των δεδομένων στις περιοχές της Μεσογείου
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή (υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης ταυτοποίησης των θεμάτων που αφορούν τη
συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης / Μεσογείου, καθώς και σε τοπικό / εθνικό επίπεδο για τη
μεταφόρτωση και αξιοποίηση δεδομένων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.2.3: Εξορθολογισμός των εργαλείων για τις πιλοτικές δράσεις - εναρμόνιση των
πλατφορμών για τα ανοικτά δεδομένα
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή (υπεύθυνος
εταίρος) στον ορισμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εναρμόνιση των πλατφορμών και την
ολοκλήρωση της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για τις πιλοτικές δραστηριότητες.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Σεπτέμβριος 2019.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και το συντονισμό της Δράσης 3.2.

Δράση 3.2 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και εργαλείων προηγούμενων σχετικών έργων και
πρωτοβουλιών για την αύξηση της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων
Παραδοτέο 3.2.1 Αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων και υλικού
πλατφόρμων Ανοικτών Δεδομένων στην πλατφόρμα του ODEON

Σεπτέμβριος 2019

Παραδοτέο 3.2.2: Προκαταρκτική μελέτη για τον καθορισμό του
συνολικού πλαισίου αξιοποίησης των δεδομένων στις περιοχές
της Μεσογείου

Σεπτέμβριος 2019

Παραδοτέο 3.2.3: Εξορθολογισμός των εργαλείων για τις πιλοτικές
δράσεις - εναρμόνιση των πλατφορμών για τα ανοικτά δεδομένα

Σεπτέμβριος 2019
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Δράση 3.3 Σχεδιασμός και Έναρξη Εργασιών των περιφερειακών-εθνικών Κόμβων (Data Hubs)
Παραδοτέο 3.3.1: Μεθοδολογία Σχεδιασμού, Λειτουργίας και Δράσεων ενός κόμβου - Data Hub
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα αναπτύξει την μεθοδολογία με στόχο τον προσδιορισμό των
κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία των περιφερειακών-εθνικών Κόμβων (Data Hubs) μέσω της
υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων, υπηρεσιών και διαδικασιών που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της
πιλοτικής φάσης.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.3.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη αναφορικά με τον εντοπισμό και την περιγραφή κύριων
εμπλεκομένων φορέων – μελών του Ελληνικού κόμβου (open data)» στοData Hub)
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μία (1) μελέτη, η οποία θα παρουσιάζει τις ενέργειες του
αναδόχου με σκοπό τον εντοπισμό 30 τουλάχιστον εμπλεκομένων φορέων (π.χ. ερευνητικοί φορείς, ΜΜΕ,
επιχειρήσεις κλπ.) από Ελλάδα που θα αποτελέσουν τα μέλη του Ελληνικού Κόμβου (Data HUB) και τους
άμεσα επωφελούμενους από τις δράσεις του Κόμβου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει λίστα των εμπλεκομένων
φορέων – μελών του Κόμβου ενώ επίσης, ο ανάδοχος καλείται να περιγράψει το προφίλ τους, και τις βασικές
τους δραστηριότητες και ανάγκες στον τομέα ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με την χρήση των
Ανοικτών/Μεγάλων Δεδομένων.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.3.3: Προκαταρκτικό σχέδιο για την έναρξη των εργασιών των Κόμβων (open data)» στο Data Hubs) και
προσδιορισμός των τομέων στόχευσης
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή (υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση του οδικού χάρτη (roadmap) για την έναρξη των εργασιών των περιφερειακώνεθνικών Κόμβων (Data Hubs), τη συμμετοχή των τοπικών φορέων-μελών, καθώς και τον προσδιορισμό και
την εξειδίκευση των επιμέρους τομέων στόχευσης (μπλε ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη και δημιουργικές και
πολιτιστικές βιομηχανίες)
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.3.5: Εναρμόνιση του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Data HUBs
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή (υπεύθυνος
εταίρος) στην ταυτοποίηση και συγκέντρωση υφιστάμενων μεθόδων, εργαλείων και μέσων που πρέπει να
διατεθούν στους περιφερειακούς-εθνικούς Κόμβους (Data Hubs) για τη δραστηριοποίηση τους και την
παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους (εμπλεκομένοι φορείς – μέλη).
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Οκτώβριος 2019.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και το συντονισμό της Δράσης 3.3.
Δράση 3.3 Σχεδιασμός και Έναρξη Εργασιών των περιφερειακών-εθνικών Κόμβων (open data)» στοData Hubs)
Παραδοτέο 3.3.1: Μεθοδολογία Σχεδιασμού, Λειτουργίας και
Δράσεων ενός κόμβου - Data Hub

Οκτώβριος 2019

Παραδοτέο 3.3.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη αναφορικά με τον εντοπισμό και
την περιγραφή κύριων εμπλεκομένων φορέων – μελών του
Ελληνικού κόμβου (open data)» στοData Hub)

Οκτώβριος 2019

Παραδοτέο 3.3.3: Προκαταρκτικό σχέδιο για την έναρξη των
εργασιών των Κόμβων (open data)» στοData Hubs) και προσδιορισμός των
τομέων στόχευσης

Οκτώβριος 2019

Παραδοτέο 3.3.5: Εναρμόνιση του συνόλου των υπηρεσιών που
παρέχονται από τα Data HUBs

Οκτώβριος 2019
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Δράση 3.4 Επιχειρηματική Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών και προϊόντων
Παραδοτέο 3.4.2: Μία (open data)» στο1) αναφορά (open data)» στοActivity Report) υπηρεσιών υποστήριξης ωφελούμενών του
Ελληνικού Κόμβου για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων
Περιγραφή παραδοτέου: Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
σε 6 ωφελούμενους του Ελληνικού Κόμβου με σκοπό να τους υποστηρίξει να:
- να αξιολογήσουν το επίπεδο ετοιμότητας των τεχνολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων τους και το επίπεδο
καινοτομίας τους.
- να προδιαγράψουν και να διαμορφώσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες με την χρήση των
Ανοικτών/Μεγάλων Δεδομένων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
- να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Καινοτομίας
Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος καλείται να αποτυπώσει τις ενέργειές του σε αντίστοιχη απολογιστική αναφορά
(Activity Report).
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Δεκέμβριος 2019.
Δράση 3.4 Επιχειρηματική Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών και προϊόντων
Παραδοτέο 3.4.2: Μία (open data)» στο1) αναφορά (open data)» στοActivity Report) υπηρεσιών
υποστήριξης ωφελούμενών του Ελληνικού Κόμβου για την
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων

Δεκέμβριος 2019

Δράση 3.6 Υποστήριξη στην εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών
Παραδοτέο 3.6.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη χρηματοδοτικών ευκαιριών για την οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata
economy)
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μία (1) μελέτη, η οποία θα παρουσιάζει τις διαθέσιμες
χρηματοδοτικές ευκαιρίες – σε εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα μέλη του Ελληνικού Κόμβου
(Data HUB) και τους άμεσα επωφελούμενους από τις δράσεις του Κόμβου.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.6.3: Υποστήριξη ανάπτυξης υπηρεσίας διαμεσολάβησης για
πλαίσιο της πλατφόρμας ODEON

χρηματοδότηση στο

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην
διαμόρφωση των προδιαγραφών της υπηρεσίας διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση με την μορφή market
place και του περιεχομένου αυτής.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Δεκέμβριος 2019.
Δράση 3.6 Υποστήριξη στην εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών
Παραδοτέο 3.6.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη χρηματοδοτικών ευκαιριών για
την οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata economy)

Δεκέμβριος 2019

Παραδοτέο
3.6.3:
διαμεσολάβησης για
πλατφόρμας ODEON

Δεκέμβριος 2019

Υποστήριξη
ανάπτυξης
υπηρεσίας
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της

Δράση 3.8 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων
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Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην
διαμόρφωση της μεθοδολογίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις πιλοτικές
δράσεις του έργου και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το MED Data Cluster.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.8.2 Ενδιάμεση Αναφορά παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μία (1) ενδιάμεση αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις πιλοτικές δράσεις του
έργου και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και το μοντέλο
συνεργατικών σχηματισμών MED Data Cluster, βάσει της μεθοδολογίας που θα οριρτικοποιηθεί σε επίπεδο
έργου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα προτείνει, συναρτήσει των αποτελεσμάτων, δράσεις βελτίωσης,
εναλλακτικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Παραδοτέο 3.8.3 Τελική Αναφορά παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μία (1) τελική αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις πιλοτικές δράσεις του
έργου και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και το MED Data
Cluster, βάσει της μεθοδολογίας που θα οριρτικοποιηθεί σε επίπεδο έργου.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Σεπτέμβριος 2019, Δεκέμβριος 2019, Μάρτιος 2020
Δράση 3.8 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πιλοτικών δράσεων

Σεπτέμβριος 2019

Παραδοτέο 3.8.2 Ενδιάμεση Αναφορά παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων

Δεκέμβριος 2019

Παραδοτέο 3.8.3 Τελική Αναφορά
αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων

παρακολούθησης
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Φάση Μεταφοράς Αποτελεσμάτων (open data)» στοTransferring)
Δράση 4.3 Σχέδιο Δράσης

Παραδοτέο 4.3.1 Ένας (open data)» στο1) Οδηγός Πολιτικών για την οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata economy)
Περιγραφή παραδοτέου: Οδηγός Πολιτικών (Policy Recommendations) όπου θα παρουσιάζονται προτάσεις
πολιτικών και στρατηγικές παρεμβάσεις για την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας και
Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) και άλλων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για την οικονομία των
δεδομένων (data economy), αναφορικά με την Ελλάδα.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Ιανουάριος 2020.
Δράση 4.3 Σχέδιο Δράσης
Παραδοτέο 4.3.1 Ένας (open data)» στο1) Οδηγός Πολιτικών για την οικονομία
των δεδομένων (open data)» στοdata economy)

Ιανουάριος 2020.

Δράση 4.4 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster, του
Ελληνικού Κόμβου (Digital Hub) και της πλατφόρμας του έργου ODEON
Παραδοτέο 4.4.1 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster
και της πλατφόρμας του έργου ODEON
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή (υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση σχεδίου για τη βιωσιμότητα του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data
Cluster και της πλατφόρμας, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ODEON και του κοινού Μοντέλου
λειτουργίας τους μετά το πέρας του έργου.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Φεβρουάριος 2020.
Παραδοτέο 4.4.2 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ελληνικού Κόμβου (open data)» στοDigital Hub)
Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος θα εκπονήσει ένα (1) Σχέδιο για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού Κόμβου
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ODEON και μετά το πέρας του έργου.
Προϋπολογισμός της δράσης για τον ανάδοχο: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μήνας παράδοσης: Φεβρουάριος 2020.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και το συντονισμό της Δράσης 4.4.
Δράση 4.4 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster, του
Ελληνικού Κόμβου (Digital Hub) και της πλατφόρμας του έργου ODEON
Παραδοτέο
4.4.1
Σχέδιο
Βιωσιμότητας
του
Μοντέλου
Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster και της
πλατφόρμας του έργου ODEON

Ιανουάριος 2020.

Παραδοτέο 4.4.2 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ελληνικού Κόμβου
(open data)» στοDigital Hub)

Φεβρουάριος 2020.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ
(73.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €58.870,97 ΦΠΑ:
€14.129,03).
Το έργο ODEON εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020,
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Ανάλυση Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανά παραδοτέο
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Πιλοτική Φάση (open data)» στοTesting)
Δράση 3.1 Συντονισμός της υλοποίησης της Πιλοτικής Φάσης
Παραδοτέο 3.1.1 Μεθοδολογία για
την υλοποίηση των πιλοτικών
δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
μεθοδολογίας
στην
οποία
θα
καθορίζονται τα βήματα και οι
ενέργειες για τον σχεδιασμό, τη
λειτουργία, το συντονισμό και την
αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
σε περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Δράση 3.2 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και εργαλείων προηγούμενων σχετικών έργων και πρωτοβουλιών για την
αύξηση της διαθεσιμότητας ανοικτών δεδομένων
Παραδοτέο 3.2.1 Αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων και υλικού πλατφόρμων
Ανοικτών
Δεδομένων
στην πλατφόρμα του ODEON

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει στην εκπόνηση της
μελέτης
αξιοποίησης
των
πλατφόρμων, εργαλείων, τεχνολογιών
και έργων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα
στο Μεσογειακό επίπεδο και είναι
κατάλληλα για την εκμετάλλευση του
δυναμικού των μεσογειακών χωρών
που
συμμετέχουν
στο
έργο.
Ειδικότερα,
ο
ανάδοχος
θα
υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή
(υπεύθυνος εταίρος) στην ανάλυση 3
πλατφορμών με στόχο την εξεύρεση
πιθανών συνεργειών και διασύνδεσης
με το έργο ODEON.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
2.000,00 €

Παραδοτέο 3.2.2: Προκαταρκτική
μελέτη για τον καθορισμό του συνολικού πλαισίου αξιοποίησης των
δεδομένων στις περιοχές της Μεσογείου

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος)
στην
εκπόνηση
της
προκαταρκτικής
μελέτης
ταυτοποίησης των θεμάτων που
αφορούν τη συνεργασία σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης / Μεσογείου,
καθώς και σε τοπικό / εθνικό επίπεδο
για τη μεταφόρτωση και αξιοποίηση
δεδομένων από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
2.000,00 €

Παραδοτέο 3.2.3: Εξορθολογισμός
των εργαλείων για τις πιλοτικές
δράσεις - εναρμόνιση των πλατφορμών για τα ανοικτά δεδομένα

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος)
στον
ορισμό
των
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για
την εναρμόνιση των πλατφορμών και
την ολοκλήρωση της πλατφόρμας
που θα χρησιμοποιηθεί για τις
πιλοτικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Δράση 3.3 Σχεδιασμός και Έναρξη Εργασιών των περιφερειακών-εθνικών Κόμβων ( Data Hubs)
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Παραδοτέο 3.3.1: Μεθοδολογία Σχεδιασμού, Λειτουργίας και Δράσεων
ενός κόμβου - Data Hub

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα αναπτύξει την μεθοδολογία με
στόχο
τον
προσδιορισμό
των
κατευθυντήριων γραμμών για τη
λειτουργία
των
περιφερειακώνεθνικών Κόμβων (Data Hubs) μέσω
της
υλοποίησης
συγκεκριμένων
δράσεων, υπηρεσιών και διαδικασιών
που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της
πιλοτικής φάσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Παραδοτέο 3.3.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη
αναφορικά με τον εντοπισμό και
την περιγραφή κύριων εμπλεκομένων φορέων – μελών του Ελληνικού κόμβου (open data)» στοData Hub)

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) μελέτη, η οποία
θα παρουσιάζει τις ενέργειες του
αναδόχου με σκοπό τον εντοπισμό 30
τουλάχιστον εμπλεκομένων φορέων
(π.χ. ερευνητικοί φορείς, ΜΜΕ,
επιχειρήσεις κλπ.) από Ελλάδα που
θα αποτελέσουν τα μέλη του
Ελληνικού Κόμβου (Data HUB) και
τους άμεσα επωφελούμενους από τις
δράσεις του Κόμβου. Η μελέτη θα
περιλαμβάνει
λίστα
των
εμπλεκομένων φορέων – μελών του
Κόμβου ενώ επίσης, ο ανάδοχος
καλείται να περιγράψει το προφίλ
τους,
και
τις
βασικές
τους
δραστηριότητες και ανάγκες στον
τομέα ανάπτυξης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών με την χρήση των
Ανοικτών/Μεγάλων Δεδομένων.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
2.000,00 €

Παραδοτέο 3.3.3: Προκαταρκτικό
σχέδιο για την έναρξη των εργασιών των Κόμβων (open data)» στοData Hubs) και
προσδιορισμός
των
τομέων
στόχευσης

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση του οδικού
χάρτη (roadmap) για την έναρξη των
εργασιών των περιφερειακών-εθνικών
Κόμβων (Data Hubs), τη συμμετοχή
των τοπικών φορέων-μελών, καθώς
και τον προσδιορισμό και την
εξειδίκευση των επιμέρους τομέων
στόχευσης (μπλε ανάπτυξη, πράσινη
ανάπτυξη
και
δημιουργικές και
πολιτιστικές βιομηχανίες)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Παραδοτέο 3.3.5: Εναρμόνιση του
συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Data HUBs

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος) στην ταυτοποίηση και
συγκέντρωση υφιστάμενων μεθόδων,
εργαλείων και μέσων που πρέπει να
διατεθούν στους περιφερειακούςεθνικούς Κόμβους (Data Hubs) για τη
δραστηριοποίηση τους
και την
παροχή υπηρεσιών προς τους
ωφελούμενους (εμπλεκομένοι φορείς
– μέλη).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Δράση 3.4 Επιχειρηματική Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και
προϊόντων
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Παραδοτέο 3.4.2: Μία (open data)» στο1) αναφορά
(open data)» στοActivity Report) υπηρεσιών υποστήριξης ωφελούμενών του Ελληνικού Κόμβου για την ανάπτυξη
νέων υπηρεσιών και προϊόντων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο Ανάδοχος
είναι
υπεύθυνος
να
παρέχει
υπηρεσίες
συμβουλευτικής
υποστήριξης σε 6 ωφελούμενους του
Ελληνικού Κόμβου με σκοπό να τους
υποστηρίξει να:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
30.000,00 €

- να αξιολογήσουν το επίπεδο
ετοιμότητας
των
τεχνολογιών,
υπηρεσιών και προϊόντων τους και το
επίπεδο καινοτομίας τους.
να
προδιαγράψουν
και
να
διαμορφώσουν
νέα
προϊόντα,
υπηρεσίες και τεχνολογίες με την
χρήση
των
Ανοικτών/Μεγάλων
Δεδομένων, με βάση τις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς
- να αναπτύξουν
Καινοτομίας

ένα

Σχέδιο

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος καλείται να
αποτυπώσει τις ενέργειές του σε
αντίστοιχη απολογιστική αναφορά
(Activity Report).
Δράση 3.6 Υποστήριξη στην εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών
Παραδοτέο 3.6.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη
χρηματοδοτικών ευκαιριών για την
οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata
economy)

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) μελέτη, η οποία
θα
παρουσιάζει
τις
διαθέσιμες
χρηματοδοτικές ευκαιρίες – σε εθνικό,
μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
για τα μέλη του Ελληνικού Κόμβου
(Data
HUB)
και
τους
άμεσα
επωφελούμενους από τις δράσεις του
Κόμβου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
2.000,00 €

Παραδοτέο
3.6.3:
Υποστήριξη
ανάπτυξης υπηρεσίας διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της πλατφόρμας ODEON

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στην διαμόρφωση
των προδιαγραφών της υπηρεσίας
διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση
με την μορφή market place και του
περιεχομένου αυτής.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
5.000,00 €

Δράση 3.8 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πιλοτικών δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στην διαμόρφωση
της μεθοδολογίας αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από τις πιλοτικές δράσεις του έργου
και
τις
υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
από
τους
περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το MED Data Cluster.
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Παραδοτέο 3.8.2 Ενδιάμεση Αναφορά παρακολούθησης και αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) ενδιάμεση
αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από τις πιλοτικές δράσεις του έργου
και
τις
υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
από
τους
περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το
μοντέλο
συνεργατικών
σχηματισμών MED Data Cluster,
βάσει της μεθοδολογίας που θα
οριρτικοποιηθεί σε επίπεδο έργου.
Επιπρόσθετα,
ο
ανάδοχος
θα
προτείνει,
συναρτήσει
των
αποτελεσμάτων, δράσεις βελτίωσης,
εναλλακτικές προσεγγίσεις και καλές
πρακτικές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
2.000,00 €

Παραδοτέο 3.8.3 Τελική Αναφορά
παρακολούθησης και αξιολόγησης
των πιλοτικών δράσεων

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει μία (1) τελική αναφορά,
η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από τις πιλοτικές δράσεις του έργου
και
τις
υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
από
τους
περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και
το MED Data Cluster, βάσει της
μεθοδολογίας που θα οριρτικοποιηθεί
σε επίπεδο έργου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
2.000,00 €

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Φάση Μεταφοράς Αποτελεσμάτων (open data)» στοTransferring)
Δράση 4.3 Σχέδιο Δράσης
Παραδοτέο 4.3.1 Ένας (open data)» στο1) Οδηγός
Πολιτικών για την οικονομία των
δεδομένων (open data)» στοdata economy)

Περιγραφή
παραδοτέου:
Οδηγός
Πολιτικών (Policy Recommendations)
όπου θα παρουσιάζονται προτάσεις
πολιτικών
και
στρατηγικές
παρεμβάσεις για την Εθνική και
Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας και
Καινοτομίας
για
την
Έξυπνη
Εξειδίκευση
(RIS3)
και
άλλων
Ευρωπαϊκών Στρατηγικών για την
οικονομία των δεδομένων (data
economy), αναφορικά με την Ελλάδα.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Δράση 4.4 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών Σχηματισμών MED Data Cluster, του Ελληνικού Κόμβου (Digital Hub) και της πλατφόρμας του έργου ODEON
Παραδοτέο 4.4.1 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Μοντέλου Συνεργατικών
Σχηματισμών MED Data Cluster και
της πλατφόρμας του έργου ODEON

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα συμβάλλει και θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα
αρχή
(υπεύθυνος
εταίρος) στην εκπόνηση σχεδίου για
τη
βιωσιμότητα
του
Μοντέλου
Συνεργατικών Σχηματισμών MED
Data Cluster και της πλατφόρμας, που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
ODEON και του κοινού Μοντέλου
λειτουργίας τους μετά το πέρας του
έργου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

Παραδοτέο 4.4.2 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ελληνικού Κόμβου (open data)» στοDigital
Hub)

Περιγραφή παραδοτέου: Ο ανάδοχος
θα εκπονήσει ένα (1) Σχέδιο για τη
βιωσιμότητα του Ελληνικού Κόμβου
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου ODEON και μετά το πέρας του
έργου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:
3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα πίνακα έργων για την τεκμηρίωση της εμπειρίας των υποψηφίων αναδόχων

Α/Α

Πελάτης
(Επωνυμί
α)

Τίτλος
Έργου &
Σύντομη
Περιγραφή

Περιγραφή
Αντικειμένου
του
Αναδόχου

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου
Διαγωνιζόμενου
(από-έως)
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Παρούσα
Φάση Έργου

Στοιχεία
Τεκμηρίωσης

Προϋπολογισμός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος μελών ομάδας έργου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ημερομηνία
Απόκτησης Πτυχίου

Ειδικότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(open data)» στοστο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

Θέση8 και Καθήκοντα στο Έργο

Περίοδος (open data)» στοαπό –
έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υποδείγματα ΥΔ μελών ομάδας έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(open data)» στοάρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα
και
Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα
και
Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Δελτίου

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
- συμμετέχω ως Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου/ Μέλος Ομάδας Έργου κ.λπ. στην Ομάδα
Έργου της εταιρείας/ ένωσης εταιρειών ……………………………. στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον υπ’ αριθμό
πρωτοκόλλου …… διαγωνισμό με τίτλο ………………….στο πλαίσιο του έργου ………………. συνολικού
προϋπολογισμού …………………….. που έχει προκηρύξει ο ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και
έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων αυτού τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
- τα στοιχεία του υποβαλλόμενου βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθή και ακριβή
- δεσμεύομαι για τη συνεργασία μου με την ως άνω εταιρεία/ ένωση εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
εν λόγω έργου και σε περίπτωση αποχώρησης μου οφείλω να την ενημερώσω τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα
(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ .............
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των .............
υπέρ της εταιρείας …………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)
………………………..β)………………………… ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή
εκτέλεση των όρων της από …………/………… σύμβασης που αφορά στην υπ' αρ. πρωτ. ……./……….
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Φορέα σας με τίτλο: «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και
υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της ανοιχτής καινοτομίας μέσω της
αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων (open data)», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …/
…/2019 και συνολικό προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την
ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προσφέροντα),
Η οικονομική προσφορά του κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τη συνολική και
την αναλυτική ανά φάση προσφερόμενη τιμή του Παραδοτέου 4.1.2 που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα

Αρχή, με τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΑΝΑΔΌΧΌΥ
Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
ΦΠΑ σε ευρώ 24% σε
ευρώ
Δράση 3.1 Συντονισμός της Παραδοτέο 3.1.1 Μεθοδολογία
υλοποίησης
της
Πιλοτικής για την υλοποίηση των πιλοτιΦάσης
κών δράσεων
Δράση 3.2 Αξιοποίηση αποτελε-Παραδοτέο 3.2.1 Αξιοποίηση
σμάτων και εργαλείων προη-υπαρχόντων εργαλείων και υλιγούμενων σχετικών έργων και κού πλατφόρμων Ανοικτών Δεπρωτοβουλιών για την αύξηση δομένων στην πλατφόρμα του
της διαθεσιμότητας ανοικτών ODEON
δεδομένων
Παραδοτέο 3.2.2: Προκαταρκτική μελέτη για τον καθορισμό
του συνολικού πλαισίου αξιοποίησης των δεδομένων στις
περιοχές της Μεσογείου
Παραδοτέο 3.2.3: Εξορθολογισμός των εργαλείων για τις πιλοτικές δράσεις - εναρμόνιση
των πλατφορμών για τα ανοικτά δεδομένα
Δράση 3.3 Σχεδιασμός και Παραδοτέο 3.3.1: Μεθοδολογία
Έναρξη Εργασιών των περιφε-Σχεδιασμού, Λειτουργίας και
ρειακών-εθνικών Κόμβων (DataΔράσεων ενός κόμβου - Data
Hubs)
Hub
Παραδοτέο 3.3.2: Μία (open data)» στο1) Μελέτη αναφορικά με τον εντοπισμό και την περιγραφή κύριων
εμπλεκομένων φορέων – μελών του Ελληνικού κόμβου
(open data)» στοData Hub)
Παραδοτέο 3.3.3: Προκαταρκτικό σχέδιο για την έναρξη των
εργασιών των Κόμβων (open data)» στοData
Hubs) και προσδιορισμός των
τομέων στόχευσης
Παραδοτέο 3.3.5: Εναρμόνιση
του συνόλου των υπηρεσιών
που παρέχονται από τα Data
HUBs
Δράση
3.4
Επιχειρηματική Παραδοτέο 3.4.2: Μία (open data)» στο1) αναΑνάπτυξη και αξιοποίηση ανοι-φορά (open data)» στοActivity Report) υπηρεκτών δεδομένων για την σιών υποστήριξης ωφελούμεανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νών του Ελληνικού Κόμβου για
προϊόντων
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
και προϊόντων
Δράση 3.6 Υποστήριξη στην Παραδοτέο 3.6.2: Μία (open data)» στο1) Μεεξεύρεση χρηματοδοτικών ευ-λέτη χρηματοδοτικών ευκαικαιριών
ριών για την οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata economy)
Παραδοτέο 3.6.3: Υποστήριξη
ανάπτυξης υπηρεσίας διαμεσολάβησης για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο της πλατφόρμας
ODEON
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Δράση 3.8 Παρακολούθηση και Παραδοτέο 3.8.1 Μεθοδολογία
αξιολόγηση των πιλοτικών παρακολούθησης και αξιολόγηδράσεων
σης των πιλοτικών δράσεων
Παραδοτέο 3.8.2 Ενδιάμεση
Αναφορά παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πιλοτικών
δράσεων
Παραδοτέο 3.8.3 Τελική Αναφορά παρακολούθησης και αξιολόγησης
των
πιλοτικών
δράσεων
Δράση 4.3 Σχέδιο Δράσης
Παραδοτέο 4.3.1 Ένας (open data)» στο1) Οδηγός Πολιτικών για την οικονομία των δεδομένων (open data)» στοdata economy)
Δράση 4.4 Σχέδιο Βιωσιμότητας Παραδοτέο 4.4.1 Σχέδιο Βιωσιτου Μοντέλου Συνεργατικών μότητας του Μοντέλου ΣυνερΣχηματισμών
MED
Dataγατικών Σχηματισμών MED
Cluster, του Ελληνικού Κόμβου Data Cluster και της πλατφόρ(Digital Hub) και της πλατφόρ-μας του έργου ODEON
μας του έργου ODEON
Παραδοτέο 4.4.2 Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ελληνικού Κόμβου
(open data)» στοDigital Hub)
ΣΥΝΟΛΟ

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς
φορείς, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους. Η τιμή
για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ
(€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε
ΕΥΡΩ.
2. Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ
αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς
Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση
που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.
3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η
προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά
(7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την
ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός
είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν
δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Αρχή.
8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον
ζητούμενο στο οικείο άρθρο της διακήρυξης, δηλαδή από έξι (6) μήνες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σελίδα 53

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ - Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (open data)» στοTEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (open data)» στοΑ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi 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 (open data)» στοαα)
Ονομασία: Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (open data)» στοΕΕΛΛΑΚ
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100036848
Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, 3ος όροφος, ΤΚ
11854, Αθήνα
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Μητροπούλου
Τηλέφωνο: 210 2209380
Ηλ. ταχυδρομείο:info@eellak.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eellak.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV) : ):
“Τεχνική
υποστήριξη,
παροχή
επιχειρηματικών
συμβουλών
και
υπηρεσιών
εξωτερικήςεμπειρογνωμοσύνης στην ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών για
υποστήριξη της ανοιχτής καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων (open data)» στοopen
data).”(open data)» στοCPV:72224000-1)
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ...................
Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
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 V) : I.
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
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 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
(open data)» στοΗ παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτηxi·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι
που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
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;

[] Ναι [] Όχι

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 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)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
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
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικού
και
xxiv
εργατικού δικαίου ;

Βρίσκεται
ο
οικονομικός
φορέας
σε
xxv
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
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 συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 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 συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
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:

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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
1)
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:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν
τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(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
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) 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:
3) 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:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

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

(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 .
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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

Απάντηση:

1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών
και
δημόσιες
συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxiii, 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:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:

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

[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
προσωπικό:
Σελίδα 69

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

ΑΔΑ: ΨΨΚΚ46ΜΨ49-5ΩΤ

19PROC005283586 2019-07-16
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxvi
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (open data)» στοδηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]
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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 αναφέρονται xxxvii, 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 δωρεάν xxxviii.
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): [……]
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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.
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.".
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xv

Ή 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

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ. άρθρο 48.

xxx

Ή 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

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvi

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.
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xxxviii

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.

