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ΘΕΜΑ : «Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής
υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής
υποστήριξης του λογισμικού συστήματος ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών»
Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Κριτήριο Κατακύρωσης:

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
βάσει τιμής

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

58.032€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
(46.800 +11.232 ΦΠΑ):
Μέρος Α : 33.480€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% (27.000 + 6.480 ΦΠΑ)
Μέρος Β: 24.552€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% (19.800 + 4.752 ΦΠΑ)

Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31/12/2019

ΑΠ ΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’).
3. Την υπ’αρ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016) «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».
4. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.2859/2000 περί Φ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) και το
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’).
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11
«Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012)
άρθρο 238 παρ. 2β , το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) άρθρο 58, παρ.6 και ισχύει.
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375
παρ.9 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 08.08.2016).
8. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Τον Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α 23.06.2017) άρθρο 87 Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α 147).
10. Τον 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.
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
12. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/23.11.2017) «Οργανισμός του Υπ. Οικονομικών».
13. Tην υπ’αρ. 2/99924/0004/30-12-2016 απόφαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2016) περί μεταφοράς και
κατανομής των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του Ν.4270/2014 σε οργανικές μονάδες της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών.
14. Την υπ’ αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 (ΦΕΚ 785/Β’/5-5-2015) απόφαση μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης «με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό
Οικονομικών.
15. Το υπ’αρ. Α.Π:ΔΥΛΠΣΔΤ4005074 ΕΞ2018 αίτημα.
16. Την υπ’ αριθμ. 2/72303/ΔΠΓΚ απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΝΔ6Η-ΓΤ5)
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΟΥΜ Ε
2

Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης /
τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής
υποστήριξης του λογισμικού συστήματος ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας απόφασης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει, με σφραγισμένες προσφορές από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα
(12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της
απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για ένα έτος, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ
χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ (58.032 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ( 46.800 +11.232 ΦΠΑ) θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 1023.202.0000000 και ειδικό λογαριασμό 2420389001
του οικονομικού έτους 2019 και αναλύεται ως εξής:
1. Για το Μέρος Α, ποσό τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (33.480)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (27.000 + 6.480 ΦΠΑ)

€

2. Για το Μέρος Β, ποσό είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (24.552) €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (19.800 + 4.752 ΦΠΑ)
Η πληρωμή του/ων αναδόχου/ων θα γίνει ανά τετράμηνο σε τρεις ισόποσες δόσεις μετά την
παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με την απαραίτητη προσκόμιση
όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, επίσης σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Επί της συμβατικής τιμής της προμήθειας, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται :
α) 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:
0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,
σύνολο: 0,06216%,
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο:
0,06216%.
Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που
καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση.
γ) Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης
φόρου εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες.
1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1.1

Οι προσφορές πρέπει:

α. Να έχουν συνταχθεί ή να έχουν μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους που αναφέρονται στην προσφορά και οι οποίοι μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα.
β. Να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ, και να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο.
γ. Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα
από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς
μεταξύ τους.
δ. Να κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας (Αναθέτουσα Αρχή) που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Αριθμό της απόφασης διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται τρείς (3) ξεχωριστοί
σφραγισμένοι φάκελοι .
Οι προσφορές θα αφορούν τα επί μέρους τμήματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟ΅Σ Α’ της παρούσας
απόφασης. Εάν π.χ. υπάρχει συμμετοχή και για τα δύο τμήματα Α και Β , θα αποσταλούν δύο
ξεχωριστές προσφορές όπου η μία θα αφορά το τμήμα Α και η άλλη το τμήμα Β.
Ο φάκελος θα περιέχει:




ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου και
Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης -ΤΕΥΔ (βλ. 3.1)

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος θα περιέχει αναλυτικά όλα τα στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
της παρούσας απόφασης.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα γίνονται δεκτές για τα 2 τμήματα ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά
(τιμή χωρίς Φ.Π.Α , ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α και συνολική τιμή με Φ.Π.Α)
Στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις , όπως περιγράφονται ανωτέρω,
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας απόφασης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η
υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο
του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους στο κτίριο της Δ/νσης
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 116,
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Αθήνα, είτε ιδιοχείρως έως τις 04/01/2019 και ώρα 14:00μ.μ., είτε ταχυδρομικώς με συστημένη
επιστολή ή Courier, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή
θα περιέρχεται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής της. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Υπουργείο Οικονομικών ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική χρονική περίοδος της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31/12/2019.
1.3 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε ημερομηνία
που αυτή θα ορίσει με έγγραφό της ενημερώνοντας τους υποψήφιους προμηθευτές. Για την
αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι
Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την
Επιτροπή.
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και εφόσον τα χρονικά περιθώρια το επιτρέπουν μπορεί να ακολουθήσει στην ίδια
συνεδρίαση το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και να συνταχθεί ένα πρακτικό
τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών είτε υπάρχει απόρριψη είτε όχι. Η Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των
Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών και
την πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών προβαίνει στην οριστική κατάταξη των
Προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά
επικρατέστερου Υποψηφίου.
Το πρακτικό της τελικής επιλογής αναδόχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον.
προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κ.λ.π.) θα κατατεθούν στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού & Υποδομών.
Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και
να δικαιολογούν πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και της σύνταξης του
σχετικού πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, και εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή του από την Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού
& Υποδομών, ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής («προσωρινός ανάδοχος») υποχρεούται να υποβάλει μέσα
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σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει την σήμανση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και κατά περίπτωση του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.4 της
παρούσας απόφασης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά η επιτροπή αξιολόγησης δύναται με έγγραφη ειδοποίηση να ζητήσει
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών.
Ο φάκελος παραδίδεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η ημερομηνία και η ώρα που
θα αποσφραγισθεί ο φάκελος “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” θα γνωστοποιηθεί με
πρόσκληση που θα σταλεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες
των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
προβαίνει στην σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στην Δ/νση Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης.
3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3.1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:


Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ & ΙΙΙ) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά
περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από τη Δ/νση Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του
Παραρτήματος Γ’ της παρούσας



Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς



Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς κατά περίπτωση



Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης



Το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς



Το μέρος ΙV συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς



Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι :


Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς), πρέπει να συμπληρώσει
και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.



Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II & ΙΙΙ.
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Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας,
τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό
ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλ. 3.2)



Για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονομικός φορέας οφείλει να
ικανοποιεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
συμπληρώνοντας το μέρος ΙΙΙ του ΤΕΥΔ (βλ. 3.3).



Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή των ανωτέρω, 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 (παρ. 13 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017).

3.2 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
α) Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών απαιτεί από τον προσφέροντα να
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το
Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% ,
τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74 του Ν.4412/2016. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, τότε η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών απαιτεί από τον ανάδοχο
να τον/ τους αντικαταστήσει. Τονίζεται πως όταν ο/οι υπεργολάβος/υπεργολάβοι παρουσιάζονται
μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά
δικαιολογητικά.
3.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το προς ανάθεση
έργο είναι μεγάλης σημασίας για τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τις εθνικές Αρχές Ελέγχου των
επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οπότε η τεχνογνωσία και η
εμπειρία των υποψήφιων οικονομικών Φορέων θα πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
Για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονομικός φορέας οφείλει να ικανοποιεί τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/8.8.2016), την πλήρωση των οποίων θα κληθεί
να αποδείξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/8.8.2016.
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1.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου. Προκειμένου να
εξεταστεί η καταλληλότητά του για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει οι
οικονομικός φορέας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΕ να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από
τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι οικείο Επιμελητήριο.
2.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση
μερών του Έργου.
Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις, σε εκτέλεση έργων παρόμοιων με τα υπό ανάθεση μέρη του Έργου (δηλ. έργων με
αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων ελέγχων
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από το 10% του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση μερών του Έργου.
3.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
i.

Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ή να
έχει συμμετάσχει, ως μέλος ένωσης σε ένα ή περισσότερα έργα συνολικής συμβατικής αξίας
τουλάχιστον 40.000 € (χωρίς ΦΠΑ), τα οποία να καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:
 Υλοποίηση
εφαρμογών
ελέγχων
συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
 Υπηρεσίες διαχείρισης και επί τω έργω υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας
(υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) έργων
πληροφοριακών συστημάτων ελέγχων συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από τα ανωτέρω έργα, ένα τουλάχιστον θα πρέπει να είναι συμβατικής αξίας > 20.000€
(χωρίς ΦΠΑ).

ii.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντότητες
(όπως ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων και
την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την
Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που
στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής του Έργου πληροφορικής.

3.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Στο σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ο Προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται
να συμπεριλάβει, με ποινή αποκλεισμού, για την απόδειξη της πλήρωσης των ελάχιστων
προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και χρηματοπιστωτικής, οικονομικής, καθώς και
τεχνικής ικανότητας τα παρακάτω:
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1.

Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. Ειδικότερα, 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. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο.
2.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους είναι
υποχρεωτική από την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν υποχρεούται σε δημοσίευση
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών.
3.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ι. Πίνακα των έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο Οικονομικός φορέας στους τομείς που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας απόφασης. Ο Πίνακας έργων πρέπει να
συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
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Α/Α
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ (*)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (**)
όπου
(*) «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
(**) «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Αν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο
τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την
αρμόδια Δημόσια Αρχή. Αν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα.
ΙΙ. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα
 Επιχειρηματική δομή
 Τομείς δραστηριότητας
 Προϊόντα και υπηρεσίες
Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, υπηρεσίες) οι
οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.
3.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών κοινοποιεί αμέσως την απόφαση
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας (5 ημέρες) άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας:





Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της αξίας
των
προσφερομένων υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από τη λήξη
ισχύος της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος
χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ’ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ καθώς και σε κάθε
άλλη τυχόν νόμιμη επιβάρυνση.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης .
Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα
αναγράφεται ο αριθμός IBAN .
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Το αντικείμενο του έργου αποτελείται από δύο μέρη:
1. Μέρος Α. Συντήρηση / τεχνική υποστήριξη λογισμικού
Προϋπολογισμός
τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (27.000 + 6.480 ΦΠΑ)

εφαρμογών
(33.480) €

Για την προγραμματική περίοδο συγχρηματοδοτούμενων 2014-2020
1.1. Ο σχεδιασμός νέων ροών που θα είναι συμβατές με τις ήδη υπάρχουσες στο
υφιστάμενο σύστημα (ΠΣ ΕΔΕΛ), καθώς και η ανάπτυξη-ενσωμάτωσή τους σ’ αυτό, για την
κάλυψη των νέων αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων. Οι νέες ροές έχουν συμπεριληφθεί στο ΠΔ 142/2017 και αφορούν:
1.1.1 Το Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
που διενεργεί:
(α) έκτακτους μη προγραμματισμένους ελέγχους, κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών ή
κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ύστερα από
καταγγελίες ή αναφορές για βάσιμες υπόνοιες για ατασθαλίες ή διαχειριστικές
ανωμαλίες κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
(β) ελέγχους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κατόπιν καταγγελιών,
δημοσιευμάτων, πληροφοριών και βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, δωροληψίες,
απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες, ή εντολής του Υπουργού
Οικονομικών ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αιτήματος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1.1.2 Τη Διεύθυνση Γ΄ Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων
(Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) που
προγραμματίζει και διενεργεί:
(α) αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),
(β) ελέγχους νομιμότητας - κανονικότητας των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
(γ) ελέγχους των ετησίων λογαριασμών των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Ειδικότερα, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος παραδίδει
μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλυτικά ο σχεδιασμός και ο τρόπος υλοποίησης των
νέων ροών όπου στις νέες λειτουργικότητές τους θα αποτυπώνονται τα εξής:
I) Οι λειτουργίες του υποσυστήματος για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου.
II) Η συμβατότητα τους με τις ήδη υπάρχουσες στο υφιστάμενο σύστημα. Ο ανάδοχος
πρέπει να περιγράψει πώς επιτυγχάνεται η συμβατότητα σε επίπ εδο δομών
δεδομένων, σε επίπεδο δεδομένων και σε επίπεδο λειτουργιών.
III) Ο τρόπος ενσωμάτωσης των νέων ροών –σε τεχνικό, λειτουργικό και διαχειριστικό
επίπεδο– στο υφιστάμενο σύστημα.
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Κάθε νέα λειτουργικότητα υλοποιείται με τις ίδιες πλατφόρμες ανάπτυξης (development
tools) με τις οποίες είναι υλοποιημένο το υφιστάμενο σύστημα και θα πρέπει να ακολουθεί
τη βασική δομή, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει
μεγάλο μέρος των διαδικασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι ο ι ανωτέρω
νέες λειτουργικότητες διαχειρίζονται υφιστάμενες ροές εργασιών/ λειτουργίες του
πληροφοριακού συστήματος, για τις οποίες ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την
απρόσκοπτη, ομαλή και βέλτιστη ένταξη στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα.
1.2. Νέα λειτουργικότητα ολοκλήρωσης εργασιών και ενσωμάτωσης στο υφιστάμενο
σύστημα των διαδικασιών «Δημιουργίας αντιγράφων» των ελεγκτικών σταδίων, εντός 10
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
1.3. Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογών
του ΠΣ ΕΔΕΛ που περιλαμβάνει τα εξής συστήματα:
- Σύστημα Παρακολούθησης – Διαχείρισης Ελέγχων Συστήματος
- Σύστημα Παρακολούθησης – Διαχείρισης Ελέγχων Πράξεως
- Σύστημα Παρακολούθησης – Διαχείρισης Λογαριασμών και Γνώμης
- Σύστημα Uploading εγγράφων Ελέγχων Συστήματος, Πράξεων και Λογαριασμών
- Σύστημα Παρακολούθησης Συστάσεων Συστήματος, Πράξεων και Λογαριασμών
- Σύστημα Δημιουργίας Αναφορών Στοιχείων Ελέγχων
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ)
Επίσης, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταρτίζει
λεπτομερή σενάρια δοκιμών στα οποία πρέπει να ανταπεξέλθει το σύστημα. Τα σενάρια
δοκιμών καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος. Ο ανάδοχος για κάθε
σενάριο περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης δοκιμών καθώς και τα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, να καλύπτονται οι υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και
τεχνολογικής αναβάθμισης του λογισμικού εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος
(καθώς και των ανωτέρω επί μέρους συστημάτων) για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 αλλά και για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Επιπρόσθετα, να καλύπτονται οι εξής υπηρεσίες:
 Τηλεφωνική υποστήριξη (helpdesk) για θέματα λειτουργίας των εφαρμογών,
παροχή τεχνικών πληροφοριών, επίλυση αποριών για αποτελεσματικότερη και
πληρέστερη χρήση του λογισμικού.
 Καθοδήγηση και συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της ΓΓΠΣ για
θέματα:
 απόδοσης των εφαρμογών και σχετίζονται με τη λειτουργία της υποδομής (servers,
λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων, δίκτυο καθώς και σταθμών εργασίας και
εκτυπωτών, κλπ.)
 λειτουργιών backup και λήψης αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και για θέματα
ασφάλειας των δεδομένων
 ορθής τήρησης τεκμηριωμένων διαδικασιών ασφάλειας των δεδομένων (σύστημα
παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, αξιολόγηση
συστήματος ασφαλείας κλπ.)
 Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού (bug fixing) σε περίπτωση αποδεδειγμένα
λανθασμένης λειτουργίας
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On-line υποστήριξη (e-support) μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας για εργασίες
αποκατάστασης βλαβών του λογισμικού (bugs κλπ), ελέγχο υ των δομών δεδομένων,
λοιπές διορθώσεις σε φόρμες και εκτυπώσεις του συστήματος
Προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες κάλυψης νέων λειτουργικών
απαιτήσεων, όπως ενδεικτικά:
 Αλλαγές εθνικού νομοθετικού πλαισίου,
 Αλλαγές κανονισμών προγραμματικής περιόδου 2014-2020: (π.χ. Δημιουργία
διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων ερωτηματολογίου (κανονιστικό πλαίσιο
ελέγχων) από αρχείο excel στο σύστημα, η οποία περιλαμβάνει μετασχηματισμό
δεδομένων έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις των
υφιστάμενων δομών και των δεδομένων του συστήματος. Η διαδικασία
παραδίδεται εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης),
 Αλλαγές διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας: (π.χ. Δημιουργία διεπαφής με
το ΟΠΣ ΕΣΠΑ μέσω web service με χρήση json, με συλλογή και κατάλληλη
ομαδοποίηση δεδομένων του συστήματος που αναφέρονται σε πολλά επίπεδα
και πολλά στάδια, η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετα δημιουργία
λειτουργικότητας παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της διεπαφής, καθώς
και δημιουργία λειτουργικότητας αναφορών, προκειμένου η ομάδα διαχείρισης
να έχει πλήρη επεμβατική εποπτεία της παραπάνω διεπαφής. Η διαδικασία
πρέπει να ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχουσες οθόνες και να καλείται αυτόματα
κατά τη φάση οριστικοποίησης επιμέρους σταδίων. Η διαδικασία συλλογής και
ομαδοποίησης των δεδομένων από το σύστημα παραδίδεται εντός 10 ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.)
 Προσαρμογές λόγω αλλαγών του Οργανογράμματος,
 Νέες απαιτήσεις ορισμού διαδικασιών από την ΕΕ κατόπιν συστάσεών της κλπ.
Τεχνική υποστήριξη για την παραγωγή αναφορών κατ' αίτηση (On line Queries)
Επικαιροποίηση Οδηγιών Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περαιτέρω επεκτάσεις, βελτιώσεις και αξιοποίηση
του πληροφοριακού συστήματος
Συντήρηση και υποστήριξη της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών
(ελεγκτών εντός ή εκτός ΕΔΕΛ μέσω VPN) στις λειτουργίες του συστήματος,
προκειμένου να καταγράφεται όλη η ελεγκτική διαδικασία μέχρι τη σύνταξη των
εκθέσεων

1.4. Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και υποστήριξη της ορθής λειτουργίας της
εφαρμογής διαχείρισης ροής υποθέσεων και εγγράφων (ΟΠΣ Πρωτόκολλο).
1.5. Η προληπτική και επανορθωτική υποστήριξη βελτιώσεων-αναβαθμίσεων (όπως πχ
εγκατάστασης νέων εκδόσεων) ή τροποποιήσεων έναντι αλλαγών απαιτήσεων (όπως πχ
αλλαγής νομοθεσίας) του ΠΣ στο Κυβερνητικό Νέφος (Government Cloud ή απλά G-Cloud)
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων-ΓΓΠΣ.
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2. Μέρος Β. Συντήρηση /τεχνική υποστήριξη λογισμικού συστήματος
Προϋπολογισμός είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (24.552) €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (19.800 + 4.752 ΦΠΑ)
Η συντήρηση του λογισμικού της ORACLE που είναι εγκατεστημένο στους servers που
λειτουργεί το ΠΣ-ΕΔΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης Software Update License & Support για τις εγκατεστημένες εκδόσεις των
προϊόντων:
i. Oracle Database Enterprise Edition (1 cpu full edition) και
ii. Oracle Internet Application server (1cpu full edition)
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να
διενεργήσει αναλυτικό έλεγχο του συστήματος και να παραδώσει αναλυτική αναφορά στην
οποία θα αποτυπώνονται:
1. Οι έλεγχοι τους οποίους διενήργησε
2. Τα αποτελέσματα των ελέγχων
3. Επικαιροποιημένη αναλυτική περιγραφή της φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής του
συστήματος.
Οι έλεγχοι που θα διενεργήσει ο ανάδοχος αφορούν:
1. Τα λειτουργικά συστήματα των servers
2. Το λογισμικό Oracle
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:
 Εργασίες εγκατάστασης νέων εκδόσεων (Versions, Patches, κλπ.) του λογισμικού
Oracle (Oracle Database Server και Oracle Application Server).
 Εργασίες διαμόρφωσης και παραμετροποίησης του λογισμικού Oracle για την
κάλυψη των εκάστοτε απαιτήσεων των εφαρμογών, όπως διαμορφώνονται από τις
τρέχουσες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
 Μετεγκατάσταση του Oracle Application server σε νέο server με λειτουργικό
σύστημα Linux (ο υφιστάμενος server έχει λειτουργικό σύστημα MS-Windows).
Περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης του Linux, εγκατάστασης του Oracle
Application server, μεταφοράς των εφαρμογών, καθώς και διαμόρφωσης –
παραμετροποίησης και προσαρμογές του Oracle Application server και των
εφαρμογών για την ομαλή και άμεση συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος.
 Πιστοποίηση χρηστών μέσω κεντρικού αποθετηρίου χρηστών (Ldap – Oracle
Internet Directory) που διατηρεί η ΓΓΠΣ.
 Μεταφορά του συστήματος, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, σε νέες δομές
(servers), η οποία μπορεί να απαιτεί πλήρη επανεγκατάσταση της Oracle (Database
και Application Server) καθώς και διαμόρφωση - παραμετροποίηση της Oracle για
την ομαλή και άμεση συνέχιση της λειτουργίας των εφαρμογών.
Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται καθημερινές εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως
16:00.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥ ΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣ ΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορ ίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληρ οφοριών δημοσίευσης σε εθ νικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύ ναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθ έτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 0030
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 104 37
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝ.ΣΓΟΥΡΟΣ
- Τηλέφωνο: 210-5223272
- Ηλ. ταχυδρομείο: t.sgouros@gsis.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπ άρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπερι λαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΣ-ΕΔΕΛ
CPV:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ – ΔΥΟ (2) ΤΜΗΜΑΤΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (ε άν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορ έα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορ έα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπ άρχει):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση iii ;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π. χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε
το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επί σημο
κατάλογο iv :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής ;
Εάν όχι:
Επιπροσθ έτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορ ίες που λείπουν στο μέρ ος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περ ίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακή ρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
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Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

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 πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη δι αδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλους v ;
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 κοι νού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμί α
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμε νους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με του ς 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
ανάθε σης δημό σιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπ άρχει:
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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπερ γολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρ ούσα ενότητα συμπληρ ώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληρ οφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας ;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας π ροτίθεται 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 π ροβλέπονται 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 καταδίκες vi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση vii ·

2. δωρ οδοκία viii,ix·
3. απάτη x·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xi ·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρ ομοκρατίας xii ·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρ ώπων xiii .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορ έα ή
οποιουδήποτε προσώπου xiv το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυ τό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεί α 1-6),
ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλει σμού
που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε xvi :
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:

α) Ημερομηνί α:[ ],
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):
[……][……][……][……] xvii
[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……] xv

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρ ων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υ ποχρ εώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης xx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως
διαπιστώθηκε
η
αθέτηση
των
υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά Εάν
ναι,
να Εάν ναι, να αναφερθούν
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των αναφερθούν
λεπτομερείς
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό λεπτομερείς
πληροφορίες
διακανονισμό για την καταβολή τους ; xxi
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρο νικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυ ότητα, σύγκρ ουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό π αράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υ ποχρ εώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου xxiii ;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλει σμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα xxiv ;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] 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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Μέρος IV: Κριτήρ ια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικο νομικός φορέας δηλώνει ότι :
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κρ ιτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας π ρέπει να συμπληρώσει αυτό το π εδίο
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων
κριτη ρίων επ ιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας π ρέπει να συμπληρώσει αυτό το π εδίο
Καταλληλότητα
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορ ικά μητρ ώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής xxv ;
του:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έ κδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας π ρέπει να συμπληρώσει τα κατωτέρω πεδία
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
διακήρυξη είναι ο εξής:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

2α) Ο ετήσιος («ειδικός ») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στους τομείς που
καλύπτεται
από
τη
σύμβαση
και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι
ο εξής:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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):
[……][……][……]
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 π ρέπει να συμπληρώσει τα κατωτέρω πεδία
Τεχνική και επ αγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1) Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ο οικονομι κός
φορέας έχει ολοκληρώσει ή έχει συμμετάσχει, ως
μέλος ένωσης σε ένα ή περισσότερα έργα
συνολικής συμβατικής αξίας τουλάχιστον 40. 000
€ (χωρίς ΦΠΑ), τα οποία να καλύπτουν τους
κάτωθι τομείς:
 Υλοποίηση
εφαρμογών
ελέγχων
συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
 Υπηρεσίες διαχείρισης και επί τω έργω
υποστήριξης
και
παραγωγικής
λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης,
υποστήριξης
και
διαχείρισης
της
λειτουργίας) έργων πληροφορι ακών
συστημάτων
ελέγχων
συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

[] Ναι [] Όχι

Εκ των οποίων, ένα τουλάχιστον
συμβατικής αξίας > 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ).

έτος: [……]κατάλογος
έτος: [……]κατάλογος
έτος: [……]κατάλογος

είναι

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τον πελάτη, τη σύντομη περιγραφή
του έργου, τη διάρκεια εκτέλεσης έργου, τον
προϋπολογισμό, την παρούσα φάση, το ποσοστό
συμμετοχής στο έργο και το στοι χείο
τεκμηρίωσης.
2) Ο οικονομικός φορέας συμπεριλαμβάνει στην
οργανωτική του δομή οντότητες (όπως
ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με
αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων και την
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την
Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής,
ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που
στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου
ζωής του Έργου πληροφορικής.
3) Ο οικονομικός φορέας πρ οτίθ εται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxvi
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[] Ναι [] Όχι

[……]

[....……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρ ούντων τα κριτήρ ια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας π ρέπει να παράσχει πλη ροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτή ρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πλη ροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπ ει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβαση ς.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

με

διαπραγμάτευση,

διαδικασίες

Ο οικονομικός φορ έας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρί σεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών
εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxxvii, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxxviii

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……] xxix
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμέ νος, 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
δηλώσε ων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματο ς και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxx, εκτό ς 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 xxxi .
β) η αναθέ τουσα αρχή ή ο αναθέ των φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένο ς δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζε ται 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 παρόντο ς Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθει ας: (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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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡ ΟΥΝ ΤΟ ΤΕΥΔ :
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 Βλ. 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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποί α 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) .
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x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασί α των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi Όπως ορίζονται στα άρθρ α 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρ ατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατί ας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και γι α 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 προστασί α των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις." .
xiv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορ ά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παρ αχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρ α των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ . α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
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μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ αγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσι ας σύμβασης στις κείμενες

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxv

Όπως περιγράφεται στο Παρ άρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxvi

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

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxx

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ( δι αδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Ό που απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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