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ΑΠΟΥΑΗ
ΘΕΜΑ: «Διενϋργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνιςμού με κριτόριο κατακύρωςησ την
χαμηλότερη τιμό, για την παροχό υπηρεςιών εξειδικευμϋνου-ορκωτού Λογιςτό για την
υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ, του Προγρϊμματοσ GR06 «Ανϊπτυξη των
δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων του αςύλου και τησ
μετανϊςτευςησ» του ΦΜ ΕΟΦ περιόδου 2009-2014.»
Έχοντασ υπϐψη τισ διατϊξεισ:



















Σο Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ»,
ϐπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν.
Σο Ν. 2286/1995(ΥΕΚ Α'19/01-02-1995 ) «Προμόθειεσ του Δημοςύου Σομϋα και
ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων», ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν.
Σο Ν. 2800/2000 (ΥΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου
Δημοςύασ Σϊξησ, ςϑςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ».
Σο Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α'61/31-03-2011) «ϑςταςη γραφεύου αντιμετώπιςησ
περιςτατικών αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ
διατϊξεισ».
Σο Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α'73/24-03-2014) «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ,
του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ,
αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη
και ρϑθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και
Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν.
Σο Ν.4270/2014 (ΥΕΚ Α 143/28-06-2014) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και
εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ
διατϊξεισ».
Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ Α'150/10-07-2007) «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου»,
ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν.
Σο Π.Δ. 184/2009 (ΥΕΚ Α'213/07-10-2009) «ϑςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ του
Πολύτη και καθοριςμϐσ αρμοδιοτότων του», ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν.
Σο Π.Δ. 113/2010 (ΥΕΚ Α'194/22-11-2010) «Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ
διατϊκτεσ», ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν.
Σο Π.Δ. 82/2011 (ΥΕΚ Α' 198/09-09-2011) «Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (ϊρθρο 3 Ν.
3938/2011)».
Σο ϊρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 (ΥΕΚ Α' 141/21-06-2012) «Ίδρυςη και μετονομαςύα
Τπουργεύων, μεταφορϊ και κατϊργηςη υπηρεςιών».
Σο Π.Δ. 178/2014 (ΥΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ
Αςτυνομύασ».
Σο Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ Α'20/27-01-2015) «ϑςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων,
μεταφορϊ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων».
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 Σην υπ’ αριθ. 12104/ ΕΤΔ & ΠΛΑΠ 275 (ΥΕΚ 781/Σεϑχοσ Β’/ 28-03-2014) Κοινό
Τπουργικό Απϐφαςη μεταξϑ του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών και του
Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ για τον «Καθοριςμϐ ςυςτόματοσ
διαχεύριςησ και ελϋγχου για την υλοπούηςη του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ (ΦΜ) του
Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΕΟΦ) περιϐδου 2009-2014 – Κατανομό των Πϐρων»
(ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου, εφεξόσ) ορύζεται ωσ Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ η
Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του
Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη.
 Σην υπ’ αριθ. 16859/ΕΤΔ&ΠΛΑΠ 355 (ΥΕΚ 947/Σεϑχοσ Β’/15-04-2014) Τπουργικό
Απϐφαςη του Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ για τη
«υγχρηματοδϐτηςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξεωσ και Προςταςύασ του Πολύτη, ωσ
Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ (Programme Operator) του Προγρϊμματοσ 2 (Πρϐγραμμα
«απϐ κοινοϑ» με τισ δϐτριεσ χώρεσ) με τύτλο: «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ
των εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ» ςτο πλαύςιο τησ
προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον Σομϋα του Αςϑλου και τησ
Μετανϊςτευςησ» που υλοποιεύται απϐ πϐρουσ του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ
Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΦΜ ΕΟΦ) περιϐδου 2009 − 2014 και του Εθνικοϑ
Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων.» εμπερικλεύεται η Προγραμματικό υμφωνύα
μεταξϑ τησ Επιτροπόσ Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ και του Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ
ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει
 Σην υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ (ΥΕΚ 1880 /Σεϑχοσ Β’/07-09-2015) Κοινό Τπουργικό
Απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ
και Τπουργοϑ Οικονομικών για τη «Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών
και Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ του ϊρθρου 9 παρ.11 εδϊφιο γ’ του Ν. 4332/2015»
και το ϊρθρο 1 τησ ανωτϋρω Κ.Τ.Α. «Διϊρθρωςη- Αρμοδιϐτητεσ τησ Τπηρεςύασ
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.)».
 Σην υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΥΕΚ Β'/2828/05-11-2013) απϐ 31-10-2013
Τπουργικό Απϐφαςη «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων», ϐπωσ ιςχϑει.
 Σισ διατϊξεισ τησ απϐ 14-04-2015 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ, Τποδομών,
Ναυτιλύασ και Σουριςμοϑ «Έγκριςη ϋνταξησ ςτο Π.Δ.Ε. του ϋργου με κωδικϐ
2015Ε05080000 με τύτλο «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών
ςυςτημϊτων αςϑλου και μετανϊςτευςησ» (ΑΔΑ: 7Λ05465ΥΘΘ-ΠΛΨ).
 Σισ διατϊξεισ τησ απϐ 14-06-2016 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ, Τποδομών,
Ναυτιλύασ και Σουριςμοϑ «Έγκριςη τροποπούηςησ ςτο Π.Δ.Ε., τησ ΑΕ050/8 του ϋργου
με κωδικϐ 2015Ε05080000 με τύτλο «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των
εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου και μετανϊςτευςησ» (ΑΔΑ:ΧΧΝΞΝ4653Ο7-ΒΟΤ).
 Σην υπ' αρύθ. 8000/20/44/2/28 απϐ 23-06-2016 Απϐφαςη κ. Διευθυντό Τ.Δ.Ε.Α.Π. επύ
ταυτϊριθμου ειςηγητικοϑ ςημειώματοσ.
 Σο υπ΄αριθμ 8000/20/44/2/28-α΄ απϐ 14/07/2016 Αύτημα Έγκριςησ Πύςτωςησ
 Σην υπ΄αριθμ 8000/20/44/2/28-β΄απϐ 14/07/2016 Έγκριςη Πύςτωςησ

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Πρϐχειρο μειοδοτικϐ Διαγωνιςμϐ, με κριτόριο κατακϑρωςησ την χαμηλϐτερη τιμό, ςε
ευρώ, για την επιλογό αναδϐχου για το ϋργο: «Παροχό υπηρεςιών εξειδικευμϋνου-ορκωτοϑ
Λογιςτό για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ, του Προγρϊμματοσ GR06
«Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων του αςϑλου και τησ
μετανϊςτευςησ» του ΦΜ ΕΟΦ περιϐδου 2009-2014.», με ςτϐχο τον αρτιϐτερο ϋλεγχο των
δαπανών που λαμβϊνουν χώρα για την επύτευξη ςτϐχων του Προγρϊμματοσ.
Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ 85% απϐ το Φρηματοδοτικϐ Μηχανιςμϐ του Ευρωπαώκοϑ
Οικονομικοϑ Φώρου περιϐδου 2009-2014 και 15% Εθνικοϑ Πϐρουσ και εντϊςςεται ςτα «Κϐςτη
Διαχεύριςησ του Προγρϊμματοσ GR06» του ϋργου με ενϊριθμο 2015Ε05080000 και τύτλο «
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Ανϊπτυξη των Δυνατοτότων Διαχεύριςησ
Μετανϊςτευςησ» τησ .Α.Ε 050/8

των

Εθνικών

υςτημϊτων

Αςϑλου

και

Η προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςοϑ των τριϊντα
πϋντε χιλιϊδων ευρώ (35.000,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνων νομύμων κρατόςεων και
πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη ςαρϊντα τριών χιλιϊδων
τετρακοςύων ευρώ (43.400,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ Υ.Π.Α. και
λοιπών κρατόςεων.
Όςοι επιθυμοϑν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμϐ πρϋπει να υποβϊλλουν προςφορϋσ,
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα διακόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα
διενϋργειασ του διαγωνιςμού που εύναι ςτισ 24/08/2016, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 11:00'
πμ., ςτον 1° ϐροφο του κτιρύου τησ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ επύ τησ οδοϑ Λ. Μεςογεύων 96 ςτην Αθόνα. Οι
ενδιαφερϐμενοι θα υποβϊλουν την προςφορϊ τουσ, καταθϋτοντασ την αυτοπροςώπωσ ό με
ειδικϊ προσ τοϑτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρϐςωπϐ τουσ, ςτην ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ (Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ ϐροφοσ) ό
αποςτϋλλοντασ την ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ό Courier ςτην ωσ ϊνω διεϑθυνςη.
την περύπτωςη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ η ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ουδεμύα ευθϑνη φϋρει για τον χρϐνο και το περιεχϐμενο
των φακϋλων προςφορϊσ που θα αποςταλοϑν, καθϐςον δεν λαμβϊνεται υπϐψη η ημερομηνύα
κατϊθεςησ ςτο ταχυδρομεύο αλλϊ η ϋγκαιρη, ϋωσ την ανωτϋρω ημερομηνύα και ώρα, αποςτολό
τησ προςφορϊσ.
Προςφορϋσ που κατατύθενται ό καταφθϊνουν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και
ώρα, εύναι εκπρϐθεςμεσ και επιςτρϋφονται.
Πληροφορύεσ για το διαγωνιςμϐ θα δύδονται απϐ την Αςτυνϐμο Β΄(ο) ΠΛΑΣΙΚΟΤΔΗ
ταματύα, τηλ.: 210 7476041, απϐ Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό ώρεσ 09:00' ϋωσ 15:00' εκτϐσ
αργιών.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ
ΣΑΞΙΑΡΦΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Διαγωνιςμϐσ

Πρϐχειροσ Μειοδοτικϐσ Διαγωνιςμϐσ ςε Ευρώ

Αντικεύμενο
Παροχό
υπηρεςιών
εξειδικευμϋνου-ορκωτού
Λογιςτό για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ
λειτουργύασ
τησ
Τπηρεςύασ
Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών
και
Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε.ΔΑ ωσ Διαχειριςτό, του
Προγρϊμματοσ GR06 «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων
διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων του αςύλου
και τησ μετανϊςτευςησ» του ΦΜ ΕΟΦ περιόδου
2009-2014.

Σϐποσ παρϊδοςησ
Τπηρεςιών

Προςφορών

και

ΤΠΗΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ (Μεςογεύων 96,
Αθόνα, 1οσ ϐροφοσ)

Φρϐνοσ Τλοπούηςησ του ϋργου

Αρχϐμενοσ απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ
ϑμβαςησ (εντϐσ επτεμβρύου) και ϋωσ 31/10/2017

Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη

Σριϊντα πϋντε χιλιϊδων ευρώ (35.000,00 €) πλϋον
του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό
δαπϊνη ςαρϊντα τριών χιλιϊδων τετρακοςύων
ευρώ ( 43.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του
Υ.Π.Α και νόμιμων κρατόςεων. [ ςυνολικοϑ ποςοςτοϑ
0,1036 % (0,10 υπϋρ Ε.Α.ΑΡ.ΔΗ.Τ., και επύ των
κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και
υπϋρ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου)]

Προϒπολογιςμϐσ που βαρϑνει

Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ 85% απϐ το
Φρηματοδοτικϐ
Μηχανιςμϐ
του
Ευρωπαώκοϑ
Οικονομικοϑ Φώρου περιϐδου 2009-2014 και 15%
Εθνικοϑ Πϐρουσ.
Ειδικϐτερα θα βαρϑνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/8 και
ςυγκεκριμϋνα θα καλυφθεύ απϐ την κατηγορύα δαπϊνησ
«Κϐςτη Διαχεύριςησ» του Προγρϊμματοσ GR06, ςε βϊροσ
των πιςτώςεων του ϋργου με κωδικϐ 2015Ε05080000
και τύτλο « Ανϊπτυξη των Δυνατοτότων Διαχεύριςησ των
Εθνικών υςτημϊτων Αςϑλου και Μετανϊςτευςησ»

Διϊρκεια ιςχϑοσ προςφορών

Εκατϐν εύκοςι (120) ημϋρεσ απϐ την ημϋρα τησ
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ.

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ που περιϋχονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη
και ςϑμφωνα με την αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του ϋργου και τα παρακϊτω ϊρθρα, ωσ
ακολούθωσ:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΜΕΡΟ Α :
Η διενϋργεια πρϐχειρου μειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ με κριτόριο κατακϑρωςησ την
χαμηλϐτερη τιμό ςε ευρώ, ϋχει ςκοπϐ την εξεϑρεςη αναδϐχου για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών
εξειδικευμϋνου-ορκωτοϑ Λογιςτό για την υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε.ΔΑ ωσ
Διαχειριςτό, του Προγρϊμματοσ GR06 «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών
ςυςτημϊτων του αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ» του ΦΜ ΕΟΦ περιϐδου 2009-2014.»

1. Αντικεύμενο
Ο Πϊροχοσ οφεύλει να αναλϊβει την παρακολοϑθηςη και ϋλεγχο τησ υλοπούηςησ των
Προκαθοριςμϋνων Πρϊξεων #1, #2, #4, #5 και των λοιπών κατηγοριών δαπανών(Διαχειριςτικϊ
Κϐςτη, Διμερεύσ χϋςεισ και υμπληρωματικό Δρϊςη)
που περιλαμβϊνονται ςτην
Προγραμματικό υμφωνύα ϐπωσ αυτό εκϊςτοτε τροποποιεύται και ιςχϑει, και που ϋχουν
εγκριθεύ να ςυγχρηματοδοτηθοϑν απϐ το εν λϐγω Πρϐγραμμα, ςε ςυνϊρτηςη με τον Κανονιςμϐ
του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου περιϐδου 2009 - 2014
ϐπωσ αποτυπώνεται ςτο ϊρθρο 4.7.1 e) και f) αυτοϑ. υγκεκριμϋνα, ο Ανεξϊρτητοσ Πϊροχοσ για
λογαριαςμϐ του Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ, καλεύται να:
• εξαςφαλύζει την ποιϐτητα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ και την επαλόθευςη τησ
προϐδου των πρϊξεων αναφορικϊ με τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα, μεταξϑ ϊλλων, μϋςω
επιτϐπιων επαληθεϑςεων ςε ποςοςτϐ τουλϊχιςτον 30% των δαπανών και διοικητικών
επαληθεϑςεων ςε ποςοςτϐ 100% των δαπανών .

• οργανώνει ετόςια παρακολοϑθηςη επύ ενϐσ δεύγματοσ ϋργων, που επιλϋγεται βϊςει
αξιολϐγηςησ κινδϑνων ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τυχαύασ δειγματοληψύασ.
Επιπροςθϋτωσ, ο Ανεξϊρτητοσ Πϊροχοσ καλεύται να παρϋχει βοόθεια ςτον Διαχειριςτό
Προγρϊμματοσ για τισ αρμοδιϐτητεσ που αποτυπώνονται ςτο ύδιο ϊρθρο 4.7.1 του Κανονιςμοϑ
για την υλοπούηςη του Προγρϊμματοσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, καλεύται να εκτελϋςει:
• τον διοικητικϐ ϋλεγχο του πλόρουσ φακϋλου ϐλων των δαπανών εντϐσ 30
ημερολογιακών ημερών απϐ την επομϋνη τησ λόψησ των απαραύτητων ςτοιχεύων,
• την επαλόθευςη των αποτελεςμϊτων τησ κϊθε πρϊξησ και του γεγονϐτοσ ϐτι η
πραγματοπούηςη των δηλωθειςών δαπανών απϐ τουσ φορεύσ υλοπούηςησ εύναι ςϑμφωνη με τον
Κανονιςμϐ και την ιςχϑουςα εθνικό και κοινοτικό νομοθεςύα καθώσ και ςϑμφωνη με το
εξειδικευμϋνο ςϑςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου του Προγρϊμματοσ,
• τη διαςφϊλιςη ϐτι η χρηματοδοτικό ενύςχυςη χρηςιμοποιεύται αποκλειςτικϊ για τουσ
ςκοποϑσ του προγρϊμματοσ και των πρϊξεων ςϑμφωνα με την Προγραμματικό υμφωνύα και,
επύςησ, τη διαςφϊλιςη ϐτι ϐλα τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, που αποτελοϑν μϋροσ του
προγρϊμματοσ, χρηςιμοποιοϑνται μϐνο για τουσ ςκοποϑσ ϐπωσ προβλϋπεται ςτην
προγραμματικό ςυμφωνύα,
• τη διαςφϊλιςη, μϋςω τησ παροχόσ ϋκθεςησ-γνωμϊτευςησ, ϐτι τηρεύται πληροφοριακϐ
ςϑςτημα για την καταχώρηςη και αποθόκευςη των λογιςτικών αρχεύων και δεδομϋνων για
κϊθε πρϊξη ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ και ϐτι ςυλλϋγονται ςτοιχεύα και τηρεύται βϊςη
δεδομϋνων που ςχετύζεται με την οικονομικό διαχεύριςη, την υποβολό εκθϋςεων, την
παρακολοϑθηςη, τισ επαληθεϑςεισ, τουσ ελϋγχουσ και την αξιολϐγηςη,
• τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και τησ διαθεςιμϐτητασ των εγγρϊφων ςϑμφωνα με τισ
απαιτόςεισ του ϊρθρου 8.8 του Κανονιςμοϑ και παροχό αυτών ςτην Διαχειριςτικό Αρχό,
• τη ςϑνταξη ςε ςυνεργαςύα με ςτελϋχη τησ Τπηρεςύασ μασ, των ενδιϊμεςων οικονομικών
εκθϋςεων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην υπ’ αριθ. 12104/ ΕΤΔ & ΠΛΑΠ 275 (ΥΕΚ 781/Σεϑχοσ
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Β’/ 28-03-2014) Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη, καθώσ και την ςυμπλόρωςη των ςυνημμϋνων ςε
αυτϋσ εγγρϊφων (Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών, Λύςτα Διοικητικόσ Επαλόθευςησ, Δελτύο
Πρϐβλεψησ, Δαπανών, ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ, τησ Αρχόσ Πιςτοπούηςησ).
• τη διαςφϊλιςη ϐτι η Αρχό Πιςτοπούηςησ λαμβϊνει, με ςκοπϐ την πιςτοπούηςη, ϐλεσ τισ
απαραύτητεσ πληροφορύεσ για τισ διαδικαςύεσ και τισ επαληθεϑςεισ που πραγματοποιοϑνται ςε
ςχϋςη με τισ δαπϊνεσ,
• την ςυμπλόρωςη ςε ςυνεργαςύα με ςτελϋχη τησ Τπηρεςύασ μασ των προβλϋψεων των
εκταμιεϑςεων ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην υπ’ αριθ. 12104/ ΕΤΔ & ΠΛΑΠ 275 (ΥΕΚ
781/Σεϑχοσ Β’/ 28-03-2014) Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη, και τησ εγκυκλύου τησ Αρχόσ
Πιςτοπούηςησ,
• τη διαςφϊλιςη ειςαγωγόσ και ορθόσ τόρηςησ ςυγκεκριμϋνων ςτατιςτικών ςτοιχεύων
ςτο ΟΠ για το πρϐγραμμα που θα αποτελϋςουν τη βϊςη δεδομϋνων υποβολόσ εκθϋςεων
ςϑμφωνα με το εγχειρύδιο του Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ (παρϊρτημα 9 του Κανονιςμοϑ],
• τη διαςφϊλιςη ϐτι λαμβϊνονται ϐλα τα απαραύτητα και κατϊλληλα μϋτρα προκειμϋνου
να αποτρϋψουν, να ανιχνεϑςουν και να εξαλεύψουν κϊθε περύπτωςη πιθανών ό πραγματικών
παρατυπιών, ϐτι τϋτοιεσ περιπτώςεισ διερευνώνται ϊμεςα και αποτελεςματικϊ, αναφϋρονται
αρμοδύωσ και διορθώνονται κατϊλληλα,
• την υποβολό ςε ςυνεργαςύα με ςτελϋχη τησ Τπηρεςύασ μασ των εκθϋςεων παρατυπιών
(irregularities reports), ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 11.4 του απϐ 18-01-2011
«Κανονιςμϐυ για την υλοπούηςη του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ ΕΟΦ 2009-2014»
(“Regulation on the implementation of the European Economic Area EEA Financial Mechanism
2009-2014”), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
• Υυςικό παρουςύα του Ορκωτοϑ Λογιςτό ό Τπεϑθυνου Έργου ςτα γραφεύα του
Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ τουλϊχιςτον δϑο (2) φορϋσ το μόνα ςε προκαθοριςμϋνεσ απϐ την
ϋναρξη του μηνϐσ ημερομηνύεσ για την ενημϋρωςη τησ παρακολοϑθηςησ των υποϋργων, και ςε
ιδιαύτερα ϋκτακτεσ περιπτώςεισ παραπϊνω απϐ δϑο (2) φορϋσ το μόνα με προηγοϑμενη
ειδοπούηςη του Αναδϐχου τουλϊχιςτον τρεισ (3) ημϋρεσ πριν.
• Ση διαςφϊλιςη ϐτι υφύςταται ςυμβατϐτητα και ςυμμϐρφωςη του Διαχειριςτό
Προγρϊμματοσ με οποιεςδόποτε ϊλλεσ υποχρεώςεισ ϐπωσ ορύζονται ςτην Προγραμματικό
υμφωνύα.
• υμμετοχό ςτισ αποςτολϋσ επιτϐπιασ επαλόθευςησ και ςτισ μετακινόςεισ εςωτερικοϑ,
ϐταν η ανϊγκη το επιτϊςςει, με κϊλυψη ιδύων εξϐδων. Αναφορικϊ με τισ επιτϐπιεσ
επαληθεϑςεισ, η ςϑνταξη των εκθϋςεων θα γύνεται απϐ κοινοϑ με τα ςτελϋχη τησ
Τπηρεςύασ μασ.
• υμμετοχό ςε ταξύδια εντϐσ ό εκτϐσ ϋδρασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του εξωτερικοϑ με
ιδύα ϋξοδα για την παρακολοϑθηςη – επαλόθευςη του Προγρϊμματοσ.

2. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ϋχουν:
α) τα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα.
β) ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλουν κοινό προςφορϊ.
γ) ςυνεταιριςμού
δ) κοινοπραξύεσ προμηθευτών
που πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ που καθορύζονται ςτην παροϑςα διακόρυξη.
Ο ϐροσ "ανϊδοχοσ" αφορϊ ϐλεσ τισ προαναφερθεύςεσ ςτα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορύεσ.
Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεοϑνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό μορφό
προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεοϑται να
πρϊξει τοϑτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςϑμβαςη εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ
κριθεύ αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.

ΑΔΑ: 7ΖΚ0465ΦΘΕ-44Χ

Η ςυνολικό προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη για το ϋργο ανϋρχεται ςτο ποςϐ των τριϊντα πϋντε
χιλιϊδων ευρώ (35.000,00 €) πλϋον του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) και ςυμπεριλαμβανομϋνων
νϐμιμων κρατόςεων, ότοι ςυνολικό δαπϊνη ςαρϊντα τριών χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ
(43.400,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α και νϐμιμων κρατόςεων.

3. Φρόνοσ Παρϊδοςησ- Τλοπούηςησ Έργου
Σο ϋργο θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ ϋωσ την 31/10/2017 αρχϐμενο απϐ την ημερομηνύα
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ (εντϐσ επτεμβρύου).

4. Σόποσ Παρϊδοςησ των Τπηρεςιών
Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και θα
πιςτοποιεύται με την ςϑνταξη πρωτοκϐλλων ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των
παραχθϋντων υπηρεςιών εκ μϋρουσ τησ επιτροπόσ παραλαβόσ που ςυγκροτόθηκε για αυτϐ τον
ςκοπϐ. Ο ακριβόσ χρϐνοσ πιςτοπούηςησ τησ παροχόσ υπηρεςιών θα καθοριςτεύ κατϊ το ςτϊδιο
υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ και δεν θα εύναι μικρϐτεροσ των τριών (3) μηνών. Μετϊ την παραλαβό
των υπηρεςιών , θα υπογρϊφεται το πρωτϐκολλο Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ απϐ την
ωσ ϊνω Επιτροπό. Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται με την αντύςτοιχη
τιμολϐγηςη των παραςχεθεύςων και πιςτοποιημϋνων υπηρεςιών απϐ την αρμϐδια επιτροπό.
Σο παρϐν ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ 85% απϐ τον Φρηματοδοτικϐ Μηχανιςμϐ του
Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου περιϐδου 2009-2014 και 15% Εθνικοϑ Πϐρουσ και ειδικϐτερα
θα βαρϑνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/8 και ςυγκεκριμϋνα θα καλυφθεύ απϐ την κατηγορύα
δαπϊνησ «Κϐςτη Διαχεύριςησ» του Προγρϊμματοσ GR06, ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου με
κωδικϐ 2015Ε05080000 και τύτλο « Ανϊπτυξη των Δυνατοτότων Διαχεύριςησ των Εθνικών
υςτημϊτων Αςϑλου και Μετανϊςτευςησ. »
Για τα θϋματα κόρυξησ του αναδϐχου ωσ ϋκπτωτου και τισ επιβαλλϐμενεσ ςε αυτϐν κυρώςεισ,
ϋχουν ανϊλογη εφαρμογό οι διατϊξεισ του ϊρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
Ψσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχϑουν τα ϐςα αναφϋρονται ςτο
ϊρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώσ και ςτην υπ’ αριθμ: 134453 Κ.Τ.Α απϐ 23/12/2015
(ΥΕΚ 2857/Β΄/28.12.2015) ¨ Ρυθμύςεισ για τησ πληρωμϋσ των δαπανών του Προγρϊμματοσ
Δημοςύων Επενδϑςεων – ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ Τπουργικόσ
Απϐφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β’ .)

5. Κατϊρτιςη, υποβολόσ προςφορών.
Οι προςφορϋσ πρϋπει:
5.1 Να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Συχϐν δικαιολογητικϊ των προςφορών που
ϋχουν ςυνταχθεύ , ςε ϊλλη γλώςςα, θα πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη Ελληνικό
μετϊφραςη αρμϐδιασ αρχόσ, ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Ότι αναγρϊφεται ςτην
Ελληνικό γλώςςα υπεριςχϑει και αυτϐ λαμβϊνεται υπϐψη κατϊ την αξιολϐγηςη.
5.2 Να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και να μη φϋρουν παρϊτυπεσ διορθώςεισ, ςβηςύματα,
διαγραφϋσ, προςθόκεσ, κλπ. θα πρϋπει να εύναι με τα ύδια ςτοιχεύα εκτυπωτικόσ μηχανόσ και
μονογραμμϋνεσ ςε κϊθε ςελύδα από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπό
αποςφρϊγιςησ κατϊ τον ϋλεγχο θα μονογρϊψει τισ διορθώςεισ, προςθόκεσ, κλπ. και
γενικϊ θα επιβεβαιώνει ότι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ.
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Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ πρϋπει απαραύτητα να φϋρει την ΕΠΨΝΤΜΙΑ και τη
ΔΙΕΤΘΤΝΗ του υποψηφύου αναδϐχου και να αναγρϊφει ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ:
 ΠΡΟΥΟΡΑ (με κεφαλαύα)
 (επωνυμύα - ταχυδρομικό διεϑθυνςη - τηλϋφωνο - fax του διαγωνιζϐμενου)
 ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
(ΠΡΨΗΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΗ)/ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
 Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ ϐροφοσ
 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 8000/20/44/2/28-ε΄
 ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ για την επιλογό αναδϐχου για το ϋργο «Παροχό
υπηρεςιών ορκωτοϑ λογιςτό για το Πρϐγραμμα GR06
 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ

Ο ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΙ
ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΦΨΡΙΣΑ, ΥΑΚΕΛΟΤ:
I. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» που θα περιλαμβϊνει:
Α.1. «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» : Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ
υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν, μαζύ με την προςφορϊ τουσ, τα εξόσ :
1. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε
ιςχϑει, χωρύσ θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα :
• θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμοϑ ςτον οπούο ςυμμετϋχουν, καθώσ και ϐτι
ϋλαβαν γνώςη τησ προκόρυξησ και των ϐρων τουσ.
• ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα δηλώνει ϐτι μϋχρι και την ημϋρα κατϊθεςησ τησ προςφορϊσ
του:
α. δεν ϋχει καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη απϐφαςη για τα εξόσ αδικόματα :
-ςυμμετοχόσ ςε εγκληματικό οργϊνωςη ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2, παρ. 1 κοινόσ
δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλύου.
- δωροδοκύασ, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υμβουλύου τησ 26ησ
ΜαϏου 1977 [EE C 195 τησ 25/6/1997, ςελ. 1) ςτο ϊρθρο 3, παρ. 1 τησ κοινόσ δρϊςησ
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλύου].
-απϊτησ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα
οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων.
-νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ
Οδηγύασ 91/3Θ8/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 10ησ Ιουνύου 1991, για την πρϐληψη χρηςιμοπούηςησ
του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για την νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ
δραςτηριϐτητεσ, η οπούα τροποποιόθηκε απϐ την Οδηγύα 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, η οπούα ενςωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
-για οποιοδόποτε αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ
δραςτηριϐτητασ.
-για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ
ψευδορκύασ, και τησ δϐλιασ χρεοκοπύασ.
β. Δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παϑςη εργαςιών, αναγκαςτικό διαχεύριςη,
πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ, προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ, (ό ςε περύπτωςη αλλοδαπών
φυςικών / νομικών προςώπων ςε ανϊλογη κατϊςταςη ό διαδικαςύα) και επύςησ ϐτι δεν ϋχει
κινηθεύ εναντύον του διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςησ, αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ,
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ, παϑςησ εργαςιών, προπτωχευτικόσ διαδικαςύασ εξυγύανςησ (ό ςε
περύπτωςη αλλοδαπών φυςικών/νομικών προςώπων ςε ανϊλογη κατϊςταςη ό διαδικαςύα).
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γ. Εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ καταβολόσ ειςφορών ςε οργανιςμοϑσ κϑριασ
και επικουρικόσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και τισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ.
δ. Εύναι κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό τησ κατϊθεςησ τησ ςτο ταχυδρομεύο
εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο αναγρϊφοντασ και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του (τα
αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα δηλώνουν ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα Μητρώα του
οικεύου Επιμελητηρύου ό ιςοδϑναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ
τουσ και το ειδικϐ επϊγγελμα τουσ).
ε. Εφϐςον πρϐκειται για ςυνεταιριςμϐ, ϐτι ο υνεταιριςμϐσ λειτουργεύ νϐμιμα.
ςτ. Δεν ϋχει κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ απϐ ςϑμβαςη προμηθειών ό υπηρεςιών του δημϐςιου
τομϋα.
ζ. Δεν ϋχει τιμωρηθεύ με αποκλειςμϐ απϐ τουσ διαγωνιςμοϑσ προμηθειών ό υπηρεςιών
του δημϐςιου τομϋα.
η. Αποδϋχεται ανεπιφϑλακτα ϐλουσ τουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ τησ παροϑςασ.
2. Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα και ϋγγραφα που θα αποδεικνϑουν τη νϐμιμη
εκπροςώπηςη του Τποψόφιου Αναδϐχου, καθώσ και αντύςτοιχη βεβαύωςη ςε ιςχϑ απϐ το ώμα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών. ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα
δικαιολογητικϊ εκπροςώπηςησ τουσ εκδύδονται με βϊςη την ιςχϑουςα νομοθεςύα τησ χώρασ
που εύναι εγκατεςτημϋνα, απϐ την οπούα και εκδύδεται το ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ. Οι ενώςεισ και
οι κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, μαζύ με την προςφορϊ
υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που
ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα.

Β. «Δικαιολογητικϊ Πιςτοπούηςησ Φρηματοοικονομικόσ Ικανϐτητασ» Οι προςφϋροντεσ
πρϋπει να ϋχουν ετόςιο κϑκλο εργαςιών, τησ τελευταύασ εταιρικόσ χρόςησ τουλϊχιςτον
πεντακϐςιεσ χιλιϊδεσ (500.000) Ευρώ. Προσ τεκμηρύωςη τησ απαύτηςησ αυτόσ οι προςφϋροντεσ
θα πρϋπει να υποβϊλλουν:
1. Ιςολογιςμοϑσ ό αποςπϊςματα ιςολογιςμών ό ιςοζϑγιο τησ τελευταύασ εταιρικόσ
χρόςησ και ςτισ περιπτώςεισ που παρύςταται ςχετικό εκ του Νϐμου υποχρϋωςη,
δημοςιευμϋνουσ ιςολογιςμοϑσ. την περύπτωςη που δεν υποχρεοϑνται ςτην ϋκδοςη
ιςολογιςμών, υποβϊλλουν Τπεϑθυνη Δόλωςη περύ του ϑψουσ του ςυνολικοϑ κϑκλου εργαςιών
κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ εταιρικόσ χρόςησ.
2. ε χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται Τπεϑθυνη Δόλωςη, αυτό μπορεύ να αντικαταςταθεύ
απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό ιςοδϑναμο ϋγγραφο για αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ενώπιον
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ.
II. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» που θα περιλαμβϊνει:
Για την πιςτοπούηςη τησ τεχνικόσ ικανϐτητϊσ τουσ οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν
αναλυτικϐ ςημεύωμα, το οπούο θα περιϋχει πληροφορύεσ για τα χαρακτηριςτικϊ και την
επαγγελματικό δραςτηριϐτητϊ τουσ και θα τεκμηριώνει ϐτι διαθϋτουν την απαιτοϑμενη
ικανϐτητα, εμπειρύα, τεχνογνωςύα, κατϊλληλο προςωπικϐ και τεχνικό δυνατϐτητα, ώςτε
να παρϊςχουν τισ υπηρεςύεσ του ϋργου αποτελεςματικϊ και ϋγκαιρα. την περύπτωςη που
ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ προτεύνει ομϊδα ϋργου θα πρϋπει να ορύζεται ςε αϑτη ο υπεϑθυνοσ
αυτόσ καθώσ και τα μϋλη τησ
Επύςησ, οι υποψόφιοι θα υποβϊλλουν κατϊλογο που θα ςυμπεριλαμβϊνει το ςϑνολο των
ϋργων που ϋχουν ολοκληρώςει.
Επιπρϐςθετα
θα πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνει τουλϊχιςτον δϑο ϋργα
ςυγχρηματοδοτοϑμενα απϐ Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη ςτα οπούα ϋχουν ςυμμετϊςχει
ςτον ϋλεγχο ό την πιςτοπούηςη τουσ, ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ τουλϊχιςτον δϋκα
εκατομμυρύων (10.000.000) Ευρώ ϋκαςτο και τα οπούα ϋχουν ολοκληρωθεύ κατϊ την
τελευταύα δεκαετύα. Η ανωτϋρω εμπειρύα (υγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαώκό
Φρηματοδότηςη) θα προκύπτει υποχρεωτικϊ κι επύ ποινό αποκλειςμού με την
προςκόμιςη αντύςτοιχων ςυμβϊςεων ςυνοδευόμενη από φωτοαντύγραφα
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τιμολογύων παροχόσ υπηρεςιών ό από βεβαύωςη εύτε του αντιςυμβαλλομϋνου
εργοδότη εύτε οικεύου φορϋα, ςτην οπούα θα αναφϋρεται η ακριβόσ διϊρκεια, το
εύδοσ των παρεχόμενων υπηρεςιών.

Γ. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει,
ολογρϊφωσ (ευρώ) και αριθμητικώσ (€) :
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α.
 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α.
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ
ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α.
 ΣΟ ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ.

ΜΕΡΟ Β :
1. ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Οι προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ υποψόφιουσ αναδϐχουσ για 120 ημϋρεσ
απϐ την μϋρα τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ τουσ. Προςφορϊ που ορύζει
μικρϐτερο χρϐνο ιςχϑοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Η
ανακούνωςη τησ κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ ςτον ανϊδοχο μπορεύ να γύνεται και
με την λόξη τησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τον δεςμεϑει ϐμωσ μϐνο εφϐςον αυτϐσ το
αποδεχτεύ.
2. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα:
α. Αποςφραγύζονται οι κυρύωσ φϊκελοι καθώσ και οι φϊκελοι των δικαιολογητικών
ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών και ςτη ςυνϋχεια μονογρϊφονται και
ςφραγύζονται απϐ την Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών ϐλα τα δικαιολογητικϊ
κατϊ φϑλλο. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ
μονογρϊφονται και φυλϊςςονται απϐ την Επιτροπό.
β. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολϐγηςησ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των
τεχνικών προςφορών ςυντϊςςεται ςχετικϐ Πρακτικϐ απϐ την αρμϐδια Επιτροπό, το
οπούο παραδύδεται ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει ςχετικό
απϐφαςη.
γ. Η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών των υποψηφύων αναδϐχων των
οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και η τεχνικό προςφορϊ ϋγιναν αποδεκτϊ,
ςϑμφωνα με την ανωτϋρω απϐφαςη, γύνεται κατϐπιν ςχετικόσ ειδοπούηςησ απϐ την
Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών. Η Επιτροπό ςυντϊςςει ςχετικϐ πρακτικϐ επύ των
οικονομικών προςφορών, το οπούο παραδύδει ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η
Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει ςχετικό απϐφαςη.
δ. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών για ϐςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν
αποδεκτϋσ κατϊ την αξιολϐγηςη των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ τεχνικόσ
προςφορϊσ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι, ςτο Σμόμα
υντονιςμοϑ και Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π., το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ
ςτουσ υποψηφύουσ αναδϐχουσ.
2. Για ϐλα τα παραπϊνω η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ τη ςχετικό τησ απϐφαςη ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ ςε κϊθε φϊςη τησ διαδικαςύασ.
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Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ απϐ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ, απορρύπτονται ςτο αντύςτοιχο ςτϊδιο του
Διαγωνιςμοϑ.

3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Η αξιολϐγηςη των προςφορών θα γύνει απϐ την αρμϐδια επιτροπό η οπούα ςυςτόνεται για
το ςκοπϐ αυτϐ. Η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών ειςηγεύται ςχετικϊ αφοϑ αξιολογόςει τισ
προςφορϋσ με κριτόριο κατακϑρωςησ την χαμηλϐτερη ςε τιμό προςφορϊ.
4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η
κατακύρωςη, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών απϐ την κοινοπούηςη
τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν απϐ την Τπηρεςύα, οφεύλει να υποβϊλει ςτην
Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών, ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ τα οπούα αποςφραγύζονται και ελϋγχονται απϐ αυτόν:
i.
Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ιςοδϑναμου εγγρϊφου αρμϐδιασ διοικητικόσ ό
δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου,
πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να
προκϑπτει ϐτι δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη, για κϊποιο
απϐ τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
(ΥΕΚ 64/Σ.Α'/16-03- 2007).
Ειδικϐτερα, απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ιςοδϑναμου εγγρϊφου αρμϐδιασ
διοικητικόσ ό δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, προςκομύζουν τα μεν
νομικϊ πρϐςωπα ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ για τουσ διαχειριςτϋσ τουσ, ςτισ περιπτώςεισ
των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον Πρϐεδρο και διευθϑνοντα ςϑμβουλο για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ
(Α.Ε.), οι δε υνεταιριςμού για τον πρϐεδρο του Διοικητικοϑ τουσ υμβουλύου, απϐ το
οπούο να προκϑπτει ϐτι τα ανωτϋρω πρϐςωπα δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με
αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη, για κϊποιο απϐ τα ωσ ϊνω αδικόματα.
ii.

Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου
εξαμόνου, πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω εγγραφόσ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο
να προκϑπτει ϐτι δεν τελεύ ςε πτώχευςη και επύςησ δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ
πτώχευςησ.

iii.

Πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, απϐ το οπούο
να προκϑπτει ϐτι κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροσ ωσ
προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ
και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ.

iv.

Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου
εξαμόνου, πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο
να προκϑπτει ϐτι δεν τελεύ υπϐ κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, ϐπωσ εκϊςτοτε
ιςχϑει, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα) και,
επύςησ, ϐτι δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ
των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για
αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα).

v.

Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ Αρχόσ, οικεύου Επιμελητηρύου ό ιςοδϑναμησ επαγγελματικόσ
οργϊνωςησ, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του ς' αυτϐ και το ειδικϐ
επϊγγελμϊ του, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι
εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ
ειδοπούηςησ. ε περιπτώςεισ ϐπου βϊςει νομοθεςύασ προβλϋπεται εξαύρεςη
εγγραφόσ, ο ανϊδοχοσ υποβϊλει Τπεϑθυνη Δόλωςη ϐπου θα δηλώνει την μη
υποχρϋωςη εγγραφόσ και θα αναφϋρει την ςχετικό νομοθεςύα.
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5. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό
καλόσ εκτϋλεςησ ϑψουσ 5%, επύ του καθαροϑ ποςοϑ κατακϑρωςησ, η οπούα θα ϋχει διϊρκεια
δεκατεςςϊρων (14) μηνών.
6.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ

Η Παραλαβό του ϋργου θα γύνει απϐ αρμϐδια επιτροπό που ςυςτόνεται με ςχετικό απϐφαςη τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
7.ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΥΤΓΕ
Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λϐγουσ και με την διαδικαςύα που προβλϋπεται
απϐ το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. ε περύπτωςη υποβολόσ ενςτϊςεων ό προςφυγών, η εξϋταςό
τουσ θα πραγματοποιηθεύ απϐ ειδικό επιτροπό που θα ςυςταθεύ για το ςκοπϐ αυτϐ.

8 . ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ, ςε
οποιοδόποτε ςτϊδιο, και την επανϊληψη του, με τροποπούηςη ό μη των ϐρων και των
προδιαγραφών τησ Διακόρυξησ.

Προςφορϋσ που εύναι αϐριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό εύναι υπϐ αύρεςη ό μη ςϑμφωνεσ με
τουσ ϐρουσ τησ διακόρυξησ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.

-ΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Παναγιώτησ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ
Σαξύαρχοσ

