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Αθήνα, 20-12-2018
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Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς & Κολωνού 2
Τ.Κ.: 10437
Πληροφορίες: Ε.Σπηλιάς
Τηλ. : 210 5235958
Fax: 210 5236769
e-mail: e.spilias@gsis.gr

ΘΕΜΑ : Παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού
Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών
προϊόντων.
Είδος Σύμβασης:
Ταξινόμηση κατά CPV:

Σύμβαση Υπηρεσιών
72416000-9 Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών

Κριτήριο Κατακύρωσης:

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ :

21/12/2018
60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (60.000 +
14.400 Φ.Π.Α. = 74.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών :

και

Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της
παροχής υπηρεσίας.

ώρα

14/1/2019, 14:00
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/15-12-2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εφημερίδα τη
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L96)- 16-4-2018)
Την απόφαση του αριθμ. ΓΓΠΣ0002597ΕΞ2018, ΦΕΚ/Β/2434/26-6-2018 του Υπουργού Οικονομικών.
Τον 4410/2016 άρθρο 5 (ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016)
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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».
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».
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’).
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.
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».
Την υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β’/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
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.
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
Την 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.
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.
Το άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ. 142/2017, με το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτεί τον Γεν.
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων να ασκεί τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Γεν.
Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών.
Το υπ’ αρ. ΔΛΠΣΟΛ Α 4008328 ΕΞ2018/ 21-11-2018 αίτημα της Διεύθυνσης Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού
(ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπ.
Οικονομικών, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικ. έτους 2019 & 2020, συνολικού ύψους 74.400 €, η οποία
εγγράφεται στον κωδικό 2420989001 (πρώην ΚΑΕ 0873) του λογαριασμού 1.023.202.000.00 (πρώην ειδικό
φορέα 23 150) βάσει της με αρ. πρωτ. 2/89919/ΔΠΔΑ/14-12-2018 Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης
Υποχρέωσης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον
Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας
καπνικών προϊόντων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές»
της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων, με σφραγισμένες
προσφορές από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί 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.
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400 €), συνολική αξία με
ΦΠΑ 24% εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών με κωδικό 2420989001 (πρώην ΚΑΕ 0873)
του λογαριασμού 1.023.202.000.00 (πρώην ειδικό φορέα 23 150), οικ. ετών 2019 & 2020.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 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.
Συγκεκριμένα η πληρωμή θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, μια έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της
Σύμβασης και μία μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Επί της συμβατικής τιμής των υπηρεσιών, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται :
α) σε 0,06216% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίες βαρύνουν το
ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον
Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
συμπεριλαμβάνεται)
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.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν
να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερομένους μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται
εγγράφως μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή
διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καθώς και, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, οι υπεργολάβοι του, πρέπει να








είναι ανεξάρτητοι και να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία σύμφωνα με το άρθρο 35 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017. Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας,
χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του άρθρου 35 του ως άνω εκτελεστικού κανονισμού.
Προσφέροντες στο διενεργούμενο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να είναι όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος – μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού και δεν
βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.1 της παρούσας και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 4.2 της παρούσας.
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματα της θα δημοσιευθεί :
 στο πρόγραμμα Διαύγεια- ιστότοπος: https://diavgeia.gov.gr ,
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) - ιστότοπος:

https://eprocurement.gov.gr και,
 στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Οικονομικών ιστότοπος: https:// www.gsis.gr και www.minfin.gr

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (βλ. Παράρτημα Β’ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη
Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και παρ 4 περ. α του Ν.
4412/2016 (Λόγοι αποκλεισμού).
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4.1 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς
φορείς δωρεάν, μέσω των ιστοσελίδων του Υπ. Οικονομικών σε δύο μορφές αρχείου:
I.
Αρχείο PDF, ως παράρτημα με την παρούσα Διακήρυξη &
II.
Αρχείο doc, ως παράρτημα με την παρούσα Διακήρυξη (σε επεξεργάσιμη μορφή), για τη διευκόλυνση
των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ στο Παράρτημα Γ’, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι οι εξής:
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ)
Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ.
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.
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ).
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ).
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίου (περ. α’ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και
συγκεκριμένα:
Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
 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

 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 ανωτέρω
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β & Γ.
4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. 75 του ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο επιλογής που ορίζεται παρακάτω:
Επίσης οι οικονομικοί φορείς πρέπει στην Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής να
απαντήσουν ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα παρακάτω κριτήρια επιλογής
1.

Καταλληλότητα για την άσκηση της 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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 μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 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 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου.
3.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
i.

Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ή να υλοποιεί ή να
έχει συμμετάσχει ή να συμμετέχει, ως μέλος ένωσης σε ένα ή περισσότερα έργα συνολικής συμβατικής
αξίας τουλάχιστον 60.000 € (χωρίς ΦΠΑ), στον τομέα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων
αυθεντικοποίησης και ιχνηλασιμότητας προϊόντων

ii.

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

4.3 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
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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 (βλέπε παρακάτω παρ. 4.4)
Το μέρος ΙV. A συμπληρώνεται από 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.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους
του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε παρακάτω παρ. 4.4)
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, 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 (περ. Α της παρ. 4.1) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την 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.

4.4 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.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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
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β.
γ.

δ.

στην Αγγλική γλώσσα.
Να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ, και να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο.
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.
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
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό
Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας
καπνικών προϊόντων.

Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται τρείς (3) ξεχωριστοί
σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο φάκελος θα περιέχει:
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 & 4 του





άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας Απόφασης.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Δήλωση του οικονομικού φορέα για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 35 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
Βεβαιώσεις πελατών για αντίστοιχα έργα αυθεντικοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

Προσφορές με ελλείψεις στα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει :
1.
Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών του προτεινόμενου για χρήση λογισμικού.
2.
Ενδεικτική διαστασιολόγηση απαιτούμενης κεντρικής υποδομής για τη φιλοξενία του στο g-Cloud

της ΓΓΠΣ σε Virtual Machines (απαιτήσεις CPUs, RAM, Storage).
Δυνατότητες διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα.
Κανόνες ασφάλειας που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα.
Συνοπτικές οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος.
Ενδεικτικό πλάνο και προβλεπόμενες ώρες εκπαίδευσης των διαχειριστών (2 άτομα) και χρηστών (5
άτομα).
7.
Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας τόσο κατά την πιλοτική
φάση όσο και κατά την παραγωγική (δείκτες διαθεσιμότητας, περιγραφή υπηρεσιών) σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
8.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

3.
4.
5.
6.

Η τεχνική προσφορά δύναται επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα
είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η
κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
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Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς σε
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναγράφουν την τιμή (τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ποσό αναλογούντος
Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.) και θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
Στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παροχή των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές τους Παραρτήματος Α’ της παρούσας απόφασης.
Η οικονομική προσφορά δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία και θα είναι αναλυτική και
σύμφωνη με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας απόφασης, της
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης τιμή. Ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει και θα
υποβάλει εντός του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.
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 113,
Αθήνα, είτε ιδιοχείρως έως τις 14/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, 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.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε ημερομηνία
που αυτή θα ορίσει με έγγραφό της ενημερώνοντας τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς . Για την
αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών 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
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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 ανά ομάδα.
Ισότιμες προσφορές
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
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.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών, τα οποία παραδίδει στην Δ/νση
Προμηθειών σε πέντε (5) αντίτυπα.
Το πρακτικό της τελικής επιλογής αναδόχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον.
προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κ.λπ) θα κατατεθούν στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού & Υποδομών.
Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να καλύπτουν τις
απαιτήσεις των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και να αιτιολογούν και να
δικαιολογούν πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

7. 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 δέκα
(10) 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 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.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Το Υπ. Οικονομικών μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
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.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
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διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση της
απαίτησης του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του μέρους ΙV.A , τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση,
οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και τη διαβίβαση του φακέλου στη
Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται
με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα όπως αυτά εκδίδονται στη χώρα που έχει έδρα
ο υποψήφιος οικονομικός φορέας) που καλείται να υποβάλει εμπρόθεσμα ο προσωρινός ανάδοχος
είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοση τελευταίου τριμήνου από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί
οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την
επικουρική ασφάλιση).
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
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.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα):
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
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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 4.2.3 της παρούσας απόφασης. Ο Πίνακας έργων
πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
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 βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που
συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Αν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο
τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα.
ΙΙ. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα
 Επιχειρηματική δομή
 Τομείς δραστηριότητας
 Προϊόντα και υπηρεσίες
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Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, υπηρεσίες) οι οποίες
καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας της
παραγράφου 4.4 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
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. Κατά της απόφασης
αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.
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 συνολικής αξίας της σύμβασης,



εκτός Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. Η
Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης

10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
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 Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Με εντολή Υπουργού ο ασκών τα καθήκοντα
Προϊσταμένου της Γ.Γ. Υπ. Οικονομικών
Ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων

Πέτρος Τριάρχης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (ID Issuer) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

1. Αντικείμενο του έργου
Με τα άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
3ης Απριλίου 2014 προβλέπεται η ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός διαλειτουργικού
συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης (tracking and tracing system) προϊόντων καπνού µέσω της
σήμανσης των μονάδων συσκευασίας αυτών µε μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΜΑΚ) καθώς και
χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα διευκολύνουν την εξακρίβωση της γνησιότητας των προϊόντων καπνού
(άρθρο 16) ενώ με τον Ν. 4410/2016 άρθρο 5 (ΦΕΚ 141/Α/3-8-2016) ενσωματώθηκε η οδηγία στο Εθνικό
Δίκαιο.
Το άρθρο 15 παρέχει το βασικό πλαίσιο για τα συστήματα ιχνηλασιμότητας. Για τη συμπλήρωση αυτού, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής σχετικά με τα
τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα
καπνού.
Με την υπ’ αριθμ. ΓΓΠΣ0002597ΕΞ2018, ΦΕΚ/Β/2434/26-6-2018 Υπουργική Απόφαση ορίστηκε η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) ως Εθνικός Πάροχος
Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού Επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων καπνού (ID
Issuer) για τις ανάγκες της παραπάνω νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος καλείται να μελετήσει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Εκδότη Μοναδικών
Αναγνωριστικών Κωδικών και να διαθέσει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα που θα καλύπτει τις
υποχρεώσεις του Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών.
Οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού καθορίζονται στους Εκτελεστικούς Κανονισμούς
της Ε.Ε., τους οποίους ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει. Ειδικότερα τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
2018/574/15-12-2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής παραδοτέα, στους
χρόνους που αναφέρονται:
Υποστήριξη για την απόκτηση του Μοναδικού Αναγνωριστικού
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Π1): Απόκτηση
Κωδικού του ID ISSUER.
κωδικού για τον ID ISSUER και
Διαστασιολόγηση των προδιαγραφών της απαιτούμενης υποδομής η
Τεχνικές Προδιαγραφές
οποία θα διατεθεί από τη ΓΓΠΣ ως Platform As a Service (PaaS) και
Υποδομής και
στην οποία περιλαμβάνονται κεντρική υποδομή, δικτυακές υπηρεσίες,
διαστασιολόγηση
εργαλεία middleware.
απαραίτητης υποδομής.
Παράδοση εντός δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της σύμβασης
Εγκατάσταση των εφαρμογών στη διαθέσιμη υποδομή (η οποία θα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 (Π2):
παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση του Π1) και
Αρχική Εγκατάσταση και
παραμετροποίηση του προσφερόμενου λογισμικού για την λειτουργία
Παραμετροποίηση στην
του. Δοκιμές λειτουργίας και απόδοσης.
υποδομή της ΓΓΠΣ
Παράδοση εντός είκοσι (20) ημερών από την διάθεση της απαραίτητης
υποδομής από την ΓΓΠΣ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 (Π3):
Υπηρεσίες εκπαίδευσης των διαχειριστών (δύο (2) στελεχών) και των
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Παρεχόμενη εκπαίδευση και
εκπαιδευτικό υλικό

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 (Π4):
Πιλοτική λειτουργία

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 (Π5):
Παραγωγική λειτουργία

χρηστών (πέντε (5) στελεχών) των εφαρμογών. Παράδοση
εκπαιδευτικού υλικού και οδηγού χρήσης των εφαρμογών καθώς και
ολοκλήρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, εντός δέκα (10) ημερών
από τη εγκατάσταση του συστήματος.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας η οποία ορίζεται* από 20
Μαρτίου 2019 έως 17 Μαΐου 2019 ο ανάδοχος θα διορθώσει όλα τα
προβλήματα που πιθανόν εμφανιστούν και θα υποστηρίξει την
ενημέρωση του Μητρώου.
Η παραγωγική λειτουργία ξεκινά, όπως προβλέπεται από την Οδηγία
2014/40/ΕΕ, την 20η Μαΐου 2019.
Η διάρκειά της είναι μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα
παραδίδει μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία του πληροφοριακού
συστήματος (αναφορά λειτουργίας).

* Η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο με την
υπογραφή της σύμβασης.

2. Περιγραφή του έργου
Ο ανάδοχος θα διαθέσει το πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα καλύψει όλες τις υποχρεώσεις του Εκδότη
Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών, όπως αυτές περιγράφονται στον εκτελεστικό κανονισμό 2018/574
(ΕΕ), και το οποίο θα εγκαταστήσει στις υποδομές της ΓΓΠΣ.
Η συντήρηση και κάθε προσαρμογή που θα απαιτηθεί για την καλή λειτουργία του συστήματος και κατ’
επέκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει στη Γ.Γ.Π.Σ. ως Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ID
Issuer) την υποστήριξη προκειμένου:
1. Nα λάβει τον Μοναδικό Αναγνωριστικό Κωδικό σύμφωνα με το άρθρο 3 του (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017
εκτελεστικού κανονισμού.
2. Να υποστηρίξει τους οικονομικούς φορείς για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εκδότη
Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών
3. Να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα ως Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) για την
Ελληνική Δημοκρατία και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το λογισμικό που θα προσφερθεί πρέπει να εξυπηρετεί όλες τις προβλεπόμενες από τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017 λειτουργίες που σχετίζονται με τον Εκδότη Μοναδικών
Αναγνωριστικών Κωδικών (ID ISSUER).
Ενδεικτικά:
1. Έκδοση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών σε επίπεδο Μονάδας Συσκευασίας σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
2. Έκδοση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών σε επίπεδο Γενικής Συσκευασίας σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
3. Έκδοση Αναγνωριστικών Κωδικών για Οικονομικούς Φορείς, Μονάδες και Μηχανήματα σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
4. Δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ιχνηλασιμότητας και των επίπεδων αρχείων χωρίς σύνδεση (flatfiles) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017, τα οποία θα
αποθηκεύει και θα διαβιβάζει στο δευτερεύον αποθετήριο.
5. Διαχείριση της επικοινωνίας με τους αιτούντες Οικονομικούς Φορείς για την παραλαβή αιτημάτων, την έκδοση
μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών, την αποστολή τους και διαβίβαση όλων των απαραίτητων πληροφοριών
στα κύρια και το δευτερεύον αποθετήριο, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
6. Παροχή αναφοράς εκδοθέντων κωδικών για τον προσδιορισμό των οικονομικών απαιτήσεων προς τους
Οικονομικούς Φορείς.

Η ευθύνη του αναδόχου οριοθετείται στην καλή λειτουργία των εφαρμογών που έχει εγκαταστήσει και
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στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
Η ΓΓΠΣ παρέχει στον ανάδοχο απομακρυσμένη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σύμφωνα με την πολιτική
ασφάλειας του ΥΠΟΙΚ προκειμένου να εκτελεί εργασίες αναβάθμισης, ελέγχου καλής λειτουργίας και
συντήρησης του λογισμικού που έχει εγκαταστήσει στις υποδομές που του παρασχέθηκαν από την ΓΓΠΣ.
Το λογισμικό που θα εγκατασταθεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), τις πολιτικές ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και τις
απαιτήσεις ασφάλειας και διαλειτουργικότητας επικοινωνιών και δεδομένων του άρθρου 36 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017, ως προς τις υποχρεώσεις του Εκδότη Μοναδικών
Αναγνωριστικών Κωδικών.

3. Ενδεικτικά υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος
Η δομή του πληροφοριακού συστήματος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να αποτελείται από τα
εξής υποσυστήματα:
1. Υποσύστημα Μητρώου των Οικονομικών φορέων, Μονάδων και Μηχανημάτων.
2. Υποσύστημα διαχείρισης της επικοινωνίας με τους αιτούντες Οικονομικούς Φορείς για την παραλαβή
αιτημάτων, την έκδοση μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών και την αποστολή τους.
3. Υποσύστημα αποστολής στοιχείων στο πρωτεύον και στο δευτερεύον αποθετήριο σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
4. Υποσύστημα αναφορών, αναζητήσεων και εκτυπώσεων. Ενδεικτικά απαιτείται αναφορά για την πίστωση
και χρέωση των Οικονομικών φορέων για την έκδοση κωδικών σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
5. Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών / ρόλων και αυθεντικοποίησης με κατάλληλα διαπιστευτήρια
πρόσβασης.

Το συνολικό πληροφοριακό σύστημα πρέπει να μπορεί να εκδώσει και να διαχειριστεί, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου, κατά προσέγγιση 2 δις κωδικούς επιπέδου Μονάδας Συσκευασίας, Γενικής Συσκευασίας,
Οικονομικών Φορέων, Μονάδων και Μηχανημάτων με λειτουργικό και απρόσκοπτο τρόπο σε πλήρη
συμμόρφωση με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να εξυπηρεί τις ανάγκαιες της Ελληνικής και Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Επίσης πρέπει να έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης και άλλων Κρατών μελών σύμφωνα με το
αντικείμενο του παρόντος έργου. Η υλοποίηση αυτής της επέκτασης δεν είναι μέρος του παρόντος
αντικειμένου του έργου και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ξεχωριστή σύμβαση.
Το πληροφοριακό σύστημα που θα προσφερθεί πρέπει να έχει την δυνατότητα της
αυτοματοποιημένης αποστολής στοιχείων στα repository σύμφωνα με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) 2018/574/14-12-2017.
Για όλες τις λειτουργίες του συστήματος απαιτείται η τήρηση ιστορικότητας (για όλες τις συναλλαγές και
τα δεδομένα) και καταγραφής των ενεργειών των χρηστών (auditing).
Όλα τα δεδομένα του συστήματος πρέπει υποχρεωτικά να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων (data base)
με δυνατότητα εξαγωγής τους και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup).
Το περιβάλλον του χρήστη πρέπει να ακολουθεί κανόνες εργονομίας και φιλικότητας για τους τελικούς
χρήστες.

4. Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5) είναι δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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Σε κάθε περίπτωση και με ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος δεσμεύεται με την προσφορά του:
(α) να έχει εγκαταστήσει τις εφαρμογές του για πιλοτική λειτουργία έως την 20η Μαρτίου 2019*
(β) να παραδώσει την εφαρμογή σε πλήρη παραγωγική λειτουργία υποχρεωτικά μέχρι την 20η
Μαΐου 2019.
Ο ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να καταθέσει αναλυτικό δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δεσμευτικές προθεσμίες με όλες τις
απαραίτητες ενέργειες.
* Η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο με την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγκατάσταση του λογισμικού θα γίνει στην Κεντρική Υποδομή της ΓΓΠΣ σύμφωνα με τις λεπτομερείς
απαιτήσεις που θα αναδειχτούν στο Παραδοτέο (Π1).
O ανάδοχος πρέπει να περιγράφει στην προσφορά του, συνοπτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις, σε υλικό και
συστημικό λογισμικό, που απαιτεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική και η παραγωγική λειτουργία του
συστήματος που θα προσφέρει. Η ΓΓΠΣ θα έχει έτοιμη την απαιτούμενη υποδομή εντός δεκαπέντε
ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος κατά την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία έχει υποχρέωση ανταπόκρισης σε αιτήματα της
αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΠΣ κατά μέγιστο εντός 4 ωρών για αιτήματα που αποστέλλονται τις ώρες
(9:00πμ – 5:00μμ) ενώ για τις υπόλοιπες ώρες (από 5:01μμ-8:59πμ) η υποχρέωση απόκρισης ορίζεται
εντός 12 ωρών.
Το προσφερόμενο λογισμικό του υποψήφιου οικονομικού φορέα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να
μπορεί να παρέχει κωδικούς μονάδας συσκευασίας με μέγιστο μήκος κωδικού 30 ψηφίων
συμπεριλαμβανομένων των ψηφίων της χρονοσήμανσης.
Ο Μοναδικό κωδικός για τον IDIssuer που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με το ISO/IEC 15459 είναι
“LEGR1”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Της επιχείρησης .................................................... ,
Με έδρα …………………………………………………, οδός…………………., αριθμός……., Τ.Κ… ......... ,
Α.Φ.Μ. .................................. ,
Δ.Ο.Υ. ...................................,
Τηλ......................................... ,
Fax .......................................... ,
Ε-mail : ………………………….
και αφού έλαβα υπ’ όψιν την προκήρυξη του διαγωνισμού και την μελέτησα δηλώνω πλήρως και
ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής υποβάλλω την κάτωθι προσφορά:
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

Εγκατάσταση και
λειτουργία
λογισμικού για τον
Εθνικό Πάροχο
Μοναδικών
Αναγνωριστικών
Κωδικών (IDISSUER)
στο πλαίσιο της
ιχνηλασιμότητας
καπνικών
προϊόντων.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ [€]

1

ΣΥΝΟΛΟ

(*) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής τους
προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να
περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι όροι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κόστη που
απαιτούνται από τους όρους της παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [15]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, Τ.Κ. 10437]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε.Σπηλιάς]
- Τηλέφωνο: [210-5235958]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [e.spilias@gsis.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [https://www.gsis.gr,
https://www.minfin.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού

Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών
προϊόντων.
CPV: 72416000-9 Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : {Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ}
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό
φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον
οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
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;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την
εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
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);

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv: 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

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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
ε) [] Ναι [] Όχι
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:

Τρόπος συμμετοχής:

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

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία [] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού
με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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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:
Απάντηση:
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 …):
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν:
[…]

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

2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
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 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
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……][……]xvi
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
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
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
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης -[] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[……]·
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον
-[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν
ναι,
να
φόρους ή
λεπτομερείς
αναφερθού
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
ν
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
[……]
λεπτομερείς
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
πληροφορίε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
ς
καταβολή τους ;xxii
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: [ .............. ]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:

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 εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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.

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] 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 .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςi, ο
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
σύμβασης που αναφέρονται στην
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
διακήρυξη):
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
[…...........]
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούςii:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το
[……..........................]
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςiii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
[……]
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
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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 αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xxvii.
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
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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
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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.".
xv
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvi
Επαναλάβετε όσες φορές
χρειάζεται.
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές
χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές
χρειάζεται.
xix
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv
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.
xxvi
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxvii

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

Με εντολή Υπουργού ο ασκών τα καθήκοντα
Προϊσταμένου της Γ.Γ. Υπ. Οικονομικών
Ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων

Πέτρος Τριάρχης



i Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει
τα τρία έτη.
ii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
iii 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.
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