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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εθνικής Αντίστασης 1, Τ.Κ.: 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 210-4149431-2 Fax: 210-4149433

Πειραιάς : 24-05-2018
Αρ.Πρωτ.: 13758

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 03
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή
Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ
(Δ/νση Ενημερότητας Πλοίων, Δ/νση Ναυτικής Υπηρεσίας και Δ/νση Πληροφορικής), (CPV 72262000-9),
προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 59.500,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 0433) έτους 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο , έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147α/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86Α) με τον οποίο από 01-04-2012 η εποπτεία του ΝΑΤ ασκείται από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 & 3 του Ν 3871/2010 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν
4089/2012, της εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ Φ.Ε/5389/429/25/02/2014 και του εγράφου με Αρ.Π
Φ.80000/οικ.58129/2256 της 15/12/2015, η ως άνω απόφαση έγκρισης δαπάνης του Δ.Σ./ΝΑΤ δεν
υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθόσον το ποσό της ως άνω δαπάνης δεν ξεπερνά τις 100.000,00 Ευρώ σωρευτικά
ανά ΚΑΕ.
6. Τη ΚΥΑ Φ. 80000/οικ.61362/16406/28-12-2016 (ΦΕΚ 4412 Β/30-12-2016) Διάρθρωση των
οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) (ΝΠΔΔ).
7. Την ΥΑ Φ.80000/10124/3162/13-3-2017 (ΦΕΚ 881 β/16/3/2017) Εκτέλεση και διεκπεραίωση
εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων από το ΝΑΤ των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην
ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ.
8. Την ΥΑ Φ.80000/οικ.46214/1903 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών
(ΦΕΚ 3677/τ.Β΄/19-10-2017) και την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 48/22-12- 2017 Ένταξη και απεικόνιση της
ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔΝ) κατ' εφαρμογή των
διατάξεων του Ν.4387/2016 .
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9. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης Δ.Σ./ Ν.Α.Τ. της 17-05-2018 θέμα 7ο, με την οποία
εγκρίνεται η δαπάνη για την διενέργεια του εν λόγω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 168/2018, ΑΔΑ: ΩΠΛΒ469ΗΞΡ-ΞΧΟ).
10. Γενικότερα κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών
Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ (Δ/νση
Ενημερότητας Πλοίων, Δ/νση Ναυτικής Υπηρεσίας και Δ/νση Πληροφορικής), (CPV 72262000-9),
προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 59.500,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 0433) έτους 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου οφείλει να παράσχει τις σχετικές απαιτούμενες
υπηρεσίες, ως ακολούθως:
1. Στην εφαρμογή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών και Εκκαθάρισης Εισφορών Ναυτολογίων θα
πρέπει να προστεθούν νέες λειτουργικότητες ήτοι η οριστικοποίηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών
και τεχνικών απαιτήσεων της ήδη αναπτυχθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝΝ), σε
θέματα διαλειτουργικότητας και παροχής στοιχείων στους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΚΑΚΑ, ΥΝΑΝΠ,
ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΝ, ΓΕΝΕ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΟΕΝ, ΝΕΕ).
2. Η εφαρμογή των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών
υπολογισμού και απόδοσης χρόνου και συνταξιοδοτικού μισθού Ναυτικών, για χρήση στον υπολογισμό
Κύριας Σύνταξης (ΕΦΚΑ), Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ).Υπολογισμός χρόνου και
συνταξιοδοτικού μισθού Ναυτικών για χρήση στον υπολογισμό Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης
και Εφάπαξ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΑΤ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως
αρ. 1 Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου (1ος όροφος) ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής
Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2018 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει
συσταθεί με την υπ. Αριθμ. 47/14-05-2018 Απόφαση Προέδρου ΔΣ/ΝΑΤ (ΑΔΑ: 6ΖΨΕ469ΗΞΡ-ΚΕΒ),
την 06-06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή
γνωμοδοτικής πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών στο ΔΣ/ΝΑΤ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 .
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Επιχειρήσεις.
γ) Σύμπραξη επιχειρήσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε.
του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
3

18PROC003161346 2018-05-25

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016:
«Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους»,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου.
3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι κλειστές προσφορές θα κατατίθενται με πρωτόκολλο στο Τμήμα Γραμματείας και Επιμελητείας της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΝΑΤ στη διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς, Τ.Κ.
18531 , μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14.00.
Οι κλειστές προσφορές μπορεί να κατατεθούν είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, αυτή θα ληφθεί ως εμπρόθεσμη, εφόσον
περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης ημέρας, της ημέρας διενέργειας
διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν. Προσφορά που είτε
υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν
έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγιση τους από την αρμόδια
Επιτροπή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
παρακάτω :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης
Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ (Δ/νση
Ενημερότητας Πλοίων, Δ/νση Ναυτικής Υπηρεσίας και Δ/νση Πληροφορικής), προϋπολογισθείσας
δαπάνης ευρώ 59.500,00 πλέον ΦΠΑ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 06/06/2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο επίσης σφραγισμένους υποφακέλους
ως εξής:
1. Υποφάκελος με ένδειξη "Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά" (περιέχει ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο με περιεχόμενο τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά)
2. Υποφάκελος με ένδειξη "Οικονομική προσφορά" (περιέχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με
περιεχόμενο την Οικονομική προσφορά)
Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Εντός των δύο υποφακέλων θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ‘‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’:
Α) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ
καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr). Ως προς τη διαδικασία υποβολής του στον παρόντα διαγωνισμό, σημειώνεται ότι το
ΤΕΥΔ επισυνάπτεται στη παρούσα Διακήρυξη προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ΤΕΥΔ στον υποφάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
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1) Ειδικότερα, το ΤΕΥΔ είναι δυνατόν να υπογραφεί μόνο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός
φορέας ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία και δεν
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ.
2) Όταν ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων,
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ
και χωριστό ΤΕΥΔ κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους τρίτους φορείς
στους οποίους στηρίζεται.
3) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων,
υποβάλλεται, για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας χωριστό ΤΕΥΔ.
4) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν
από τους υπεργολάβους. Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου του, ο τελευταίος υποβάλλει συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ με τα στοιχεία που
απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (2).
5) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Β) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
1) Ισολογισμούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχει δημοσιευθεί
Ισολογισμός εφόσον είναι νομικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικά σημειώματα των 3 τελευταίων
ετών για τα οποία έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
2) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά
τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις για τις οποίες έχει δημοσιευθεί Ισολογισμός.
3) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τελευταίων χρόνων με
μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη (είτε εμπίπτει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο
τομέα), της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
παράγραφο Γ, (4 & 5 εδάφια)
Γ) Επιπρόσθετα:
1) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τις πιστοποιήσεις: ISO 9001:2008 ή
μεταγενέστερη στην Παροχή και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής,
και την ISO/IEC 27001:2013 στην Παροχή και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων
Πληροφορικής (σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος της Ένωσης να έχει τις
πιστοποιήσεις αυτές) (Κατάθεση των εν λόγω πιστοποιήσεων).
2) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατά τα τρία τελευταία έτη για τα οποία έχουν
δημοσιευθεί ισολογισμοί να έχει για κάθε ένα από τα έτη αυτά θετικά ιδία κεφάλαια (σε
περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος της Ένωσης να ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση).
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3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατά τα τρία τελευταία έτη για τα οποία έχουν
δημοσιευθεί ισολογισμοί να έχει για κάθε ένα από τα έτη αυτά και για τον δείκτη: ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ / (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) αποτέλεσμα μεγαλύτερο του
80% (σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος της Ένωσης να ικανοποιεί αυτήν την
απαίτηση).
4) Να προσκομισθεί κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία τριών (3) τουλάχιστον
έργων Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων για Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, τα οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης να έχει
ολοκληρώσει κατά τα τρία τελευταία έτη ή να έχει συντηρήσει κατά τα τρία τελευταία έτη ή να
εξακολουθεί να τα συντηρεί. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να προσκομισθεί είτε σχετική
βεβαίωση του πελάτη, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, είτε αντίγραφο της Σύμβασης
Συντήρησης για τις Υπηρεσίες Συντήρησης που παρασχέθηκαν, είτε αντίγραφο της Σύμβασης
Συντήρησης που είναι σε ισχύ.
5) Ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώνει γνώση Επιχειρησιακού Αντικειμένου, ως προς το
έργο ή συναφούς με το αντικείμενο του έργου, γνώση και εμπειρία σε πλατφόρμες ανάπτυξης
και αρχιτεκτονικές αντίστοιχες με αυτή του περιβάλλοντος των εφαρμογών (web), με συναφή:
•
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος λειτουργίας,
RDBMS Oracle και εφαρμογών web, βαθμός δυσκολίας και πολυπλοκότητας της εφαρμογής,
και
•
ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος του Ο.Π.Σ., ο μεγάλος όγκος δεδομένων και
συναλλαγών,
Όπως έχει αποκτηθεί από έργα:
•
υλοποίησης ή και συντήρησης μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών
και συστημάτων πληροφορικής αντίστοιχων χαρακτηριστικών, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα,
στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό.
•
υλοποίησης ή και συντήρησης δυναμικών διαδικτυακών τόπων αντίστοιχων
χαρακτηριστικών, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό.
•
παροχής τεχνικής υποστήριξης σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (με έμφαση στους
ασφαλιστικούς οργανισμούς)
•

διαχείρισης και διοίκησης μεγάλων έργων πληροφορικής,

•

εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Κάθε προσφέρων προκειμένου να αποδείξει τα παραπάνω οριζόμενα οφείλει να καταθέσει τα
ακόλουθα:
i. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία τριών (3) τουλάχιστον έργων Ανάπτυξης
Λογισμικού Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τα
οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης να έχει ολοκληρώσει
κατά τα τρία τελευταία έτη ή να έχει συντηρήσει κατά τα τρία τελευταία έτη ή να εξακολουθεί
να τα συντηρεί. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να προσκομισθεί είτε σχετική βεβαίωση του
9
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πελάτη, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, είτε αντίγραφο της Σύμβασης Συντήρησης
για τις Υπηρεσίες Συντήρησης που παρασχέθηκαν, είτε αντίγραφο της Σύμβασης Συντήρησης
που είναι σε ισχύ.
ii. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία δύο (2) τουλάχιστον έργου Web Εφαρμογών
για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τα οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος Ένωσης να έχει ολοκληρώσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Για τα έργα αυτά θα πρέπει
να προσκομισθεί είτε σχετική βεβαίωση του πελάτη, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
iii. Καθώς η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και το Υποσύστημα Εκκαθάρισης Εισφορών
Ναυτολογίων του Ταμείου θα χρησιμοποιείται από 1.000 ταυτόχρονους συναλλασσόμενους σε
περίοδο αιχμής, θα πρέπει να προσκομισθεί κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία
δύο (2) Portal με τουλάχιστον 1000 (χίλιους) ταυτόχρονους συναλλασσόμενους σε περίοδο
αιχμής το καθένα, τα οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης να
έχει ολοκληρώσει κατά τα επτά (7) τελευταία έτη. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να προσκομισθεί
είτε σχετική βεβαίωση του πελάτη, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
iv. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία τεσσάρων (4) μεγάλων Έργων Εφαρμογών
Πληροφορικής με πανελλαδική διασπορά, με περισσότερους από διακόσιους (200) χρήστες το
καθένα, τα οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης να έχει
ολοκληρώσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να προσκομισθεί είτε
σχετική βεβαίωση του πελάτη, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
v. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία δύο (2) τουλάχιστον έργων Πληροφορικής,
σε κάθε ένα από τα οποία υλοποιήθηκαν Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας με δέκα (10)
τουλάχιστον φορείς μέσω Web Services, τα οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος Ένωσης να έχει ολοκληρώσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Για τα έργα αυτά θα
πρέπει να προσκομισθεί είτε σχετική βεβαίωση του πελάτη, είτε το πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής.
vi. Παρουσίαση του τεχνικού προσωπικού και ειδικότερα του στελεχιακού δυναμικού όλων των
βαθμίδων με εξειδίκευση σχετική με το αντικείμενο του Έργου, κατανεμημένο ανά κατηγορίες
και ειδικότητες, και δήλωση για το μέσο στελεχιακό δυναμικό ως ανωτέρω που απασχολείται
κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.
vii. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για το Έργο
Δ) 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου
και
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Ε) Οι πίνακες Συμμόρφωσης του παραρτήματος Α "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" συμπληρωμένοι και
τεκμηριωμένοι πλήρως επί ποινή απορρίψεως.
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2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ‘‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’
Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό υποφάκελο επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ''.
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα , σβησίματα , προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραφημένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτή υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο
πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς ως εξής :
•
Τιμή σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
•
ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της ανωτέρω τιμής.
•
Συνολική τιμή με ΦΠΑ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει τον
σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται η
επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη που απαρτίζουν τον διαγωνιζόμενο) που υποβάλλουν την
προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε
περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους).
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, οφείλει να το
δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής του.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται για εξήντα (60)
ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007,όπως
αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν. 4412/2016 .
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής παρουσία αυτών που δήλωσαν με την αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραστούν.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν , σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Όλες οι σελίδες των προσφορών μονογράφονται από την Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται για
τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή που έχει οριστεί
για το σκοπό αυτό σε ένα στάδιο ως εξής :
i) αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς.
ii) αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση .

11

18PROC003161346 2018-05-25

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά
της προσφερόμενης τιμής.
Συμφερότερη είναι η προσφορά που έχει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ./ΝΑΤ.
Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β', προσκομίζοντας τα
απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Με την ανακοίνωση η Σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εάν ο μειοδότης στον οποίο έγινε η ως άνω κοινοποίηση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, το
Δ.Σ. του ΝΑΤ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κηρύσσει αυτόν έκπτωτο από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν.
4412/2016.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ'. Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την διεκπεραίωση των έργων και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα οριζόμενα από το άρθρο 157 του Ν 4281/2014,
όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν.4412/2016.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του
εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31/12/2018.
Φάσεις του Έργου
Τα παραδοτέα κάθε Φάσης του Έργου θα παραδίδονται στο τέλος της.
Φάση Α': Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής- Υλοποίηση Αλγόριθμου
Η Φάση Α' ξεκινά με την έναρξη του έργου και διαρκεί έναν μήνα. Στο πλαίσιό της θα γίνει η Ανάλυση
Απαιτήσεων και θα εκπονηθεί η Μελέτη Εφαρμογής καθώς επίσης θα γίνει και η υλοποίησης του
σχετικού Αλγόριθμου.
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Παραδοτέο της Φάσης Α'
Παραδοτέο Α.1: Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής
Ανάλυση του περιεχομένου του
παραδοτέου:

Οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών,
Τεχνικών Απαιτήσεων.

Λειτουργικών

και

Φάση Β': Υλοποίηση και Ολοκλήρωση του Λογισμικού Εφαρμογών
Η Φάση Β' ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της Φάση Α' και διαρκεί τρεις μήνες. Στο πλαίσιό της θα
πραγματοποιηθεί η υλοποίηση και η εγκατάσταση του Λογισμικού Εφαρμογών.
Παραδοτέα της Φάσης Β'

Παραδοτέο B.1:
Πηγαίος και Εκτελέσιμος Κώδικας Λογισμικού Εφαρμογών
Ανάλυση του περιεχομένου του
παραδοτέου:

Πηγαίος και Εκτελέσιμος Κώδικας του Λογισμικού Εφαρμογών
που εγκαταστάθηκε.

Φάση Γ': Πιλοτική Λειτουργία - Εκπαίδευση
Η Φάση Γ' ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της Φάση Β' και διαρκεί έναν μήνα. Στο πλαίσιό της θα
παρασχεθούν υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και Εκπαίδευσης.
Παραδοτέα της Φάσης Γ'
Παραδοτέο Γ.1:
Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας
Ανάλυση του περιεχομένου του
παραδοτέου:

Παροχή Υπηρεσιών Πιλοτικής Λειτουργίας, διάρκειας 20
Ανθρωποημερών.
Παραδοτέο Γ.2:
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

Ανάλυση του περιεχομένου του
παραδοτέου:

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτή.

των

Διαχειριστών

διάρκειας

120

ωρών
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ΦΑΣΗ

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1

2

3

4

5

6

(Γ1)

(Γ2)`

Α
Β
Γ

Για τις ανάγκες του έργου έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής στο ΝΑΤ (Απόφαση
Προέδρου ΔΣ/ΝΑΤ Νο 51 με ΑΔΑ: ΩΔ1Ω469ΗΞΡ-Ο3Κ). Η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής σε
όλη την διάρκεια του Έργου προβαίνει σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και
συντάσσει τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β'.
Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης τότε η Επιτροπή εισηγείται στην Υπηρεσία
την έναρξη των διαδικασιών για την επιβολή ρητρών ή την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου και
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δ/νση Πληροφορικής ΝΑΤ, Εθνικής Αντιστάσεως 1 Πειραιάς.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Παραδοτέο Α.1: Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής
Παραδοτέο B.1:
Πηγαίος και Εκτελέσιμος Κώδικας Λογισμικού Εφαρμογών
Παραδοτέο Γ.1:
Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας
Παραδοτέο Γ.2:
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
5.950,00 €
47.600,00 €

5.950,00 €
59.500,00 €

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου
προμηθευτή με βάση τα τιμολόγια του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση
αυτών από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως ακολούθως:
Ποσοστό 10 % με την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Α'
Ποσοστό 80 % με την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Β'
Το υπόλοιπο ποσό με την ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας και την οριστική παραλαβή του
συνόλου του έργου.
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Η δαπάνη βαραίνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 0433) έτους 2018 (59.500,00 πλέον
ΦΠΑ).
Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις για την αμοιβή του σε Τράπεζα
της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα
Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με τη
εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του Αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω
έκπτωσης του Αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω
άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη Σύμβαση, ο
Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ορίζονται από το άρθρο 15 του Π.Δ.
118/2007,όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν.4412/2016.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του
φορέα, εξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του άρθρου 38 παρ.2 εδ. β' του Π.Δ.
118/2007,όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν. 4412/2016 και αποφαίνεται τελικά επ' αυτών το
ΔΣ/ΝΑΤ.
Για να είναι παραδεκτή η άσκηση ένστασης ενώπιον του, απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου , ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισμένης αξίας της υπό
κατάρτιση σύμβασης .
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Αντίτυπα των τευχών της προκήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη
δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΝΑΤ, το οποίο στεγάζεται
στην διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 1, Πειραιάς, 4ος όροφος. Η προκήρυξη διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤ (www.nat.gr).
2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη
Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3) Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .
•
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
•
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
•
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
•
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Για ό,τι δεν προβλέπεται με την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1195 και του ΠΔ
118/2007, όπως αντικαταστάθηκε & ισχύει με τον Ν.4412/2016.
Το κείμενο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ
(www.nat.gr) στήλη διαγωνισμοί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΝΑΤ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ' αριθμ 03/2018 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι εφαρμογές που λειτουργούν στο ΝΑΤ είναι οι ακόλουθες:
•

Υποσύστημα Ενημερότητας Πλοίων (Πόρων)

Εκμετάλλευση μητρώου πλοίων και ναυτολογίων.
Διαχείριση Α.Π.Δ. Ναυτικών.
Διαχείριση εισφορών ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΕΛΟΕΝ, ΚΝΕ, ΝΕΕ και ΕΝ.
Διαχείριση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πλοίων.
Διαχείριση εξαγορών.
Διαχείριση δικαστικών εμπλοκών.
•

Υποσύστημα Ναυτικής Υπηρεσίας (Παροχών)

Διαχείριση Μητρώου Συνταξιούχων σε συνεργασία με ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ.
Διαχείριση Πληρωμής Συντάξεων γήρατος και θανάτου.
Διαχείριση Συντάξεων Ανικανότητας και ατυχημάτων.
Υπολογισμός & Διαχείριση Συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ / ΚΕΑΝ.
Υπολογισμός & Διαχείριση Εφ'άπαξ παροχών ΕΤΕΑΕΠ –ΤΠΕΝ.
•

Υποσύστημα Εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας

Έλεγχος κανόνων και πολιτικής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.
Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έλεγχος τήρησης προτύπων και προδιαγραφών.
Έλεγχος κανόνων εσωτερικής ασφάλειας επί των δεδομένων.
Υποστηρικτικές λειτουργίες ελέγχου επιχειρήσεων.
•

Υποσύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση Λογιστηρίου.
Διαχείριση εκκαθαρίσεων δαπανών.
Διαχείριση Προϋπολογισμού.
Διαχείριση Ταμείου.
Διαχείριση Συναλλάγματος και οικονομικών αποθεμάτων.
Διαχείριση Υλικού.
Διαχείριση Προμηθειών.
Διαχείριση ΕΤΕΑΕΠ / ΤΕΑΠΙΕΝ ( Επικουρικό Υπαλλήλων).
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•

Υποσύστημα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαχείριση προσωπικού.
Διαχείριση μισθοδοσίας.
Διαχείριση κατασκευών και συντηρήσεων (Υποσύστημα Παγίων, τεχνικών έργων)
Διαχείριση Μητρώου Παγίων.
•

Υποσύστημα Υποστήριξης Νομικών Υποθέσεων

Διαχείριση αρχείων νόμων, νομολογίας και αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Α.Τ.
Υποστηρικτικά προγράμματα παρακολούθησης νομικών υποθέσεων και δικαστικών εμπλοκών.
•

Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαχείριση πρωτοκόλλου.
Εκτυπώσεις για την παρακολούθηση των πρωτοκόλλων.
•

Web Site του Οργανισμού

Δυναμικές σελίδες ενημέρωσης κοινού.
Παροχή πληροφοριών μέσω ΚΕΠ.
•

Μηχανογραφικές εργασίες προς τρίτους : Υποχρεώσεις – Διασύνδεση εφαρμογών

Παρεχόμενες υπηρεσίες από τις εφαρμογές του Portal προς τους πολίτες
1.

Πιστοποιημένος Συνταξιούχος:

α) Αιτήσεις για :
1.

Μεταβίβαση σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ / ΚΕΑΝ.

2.

Χορήγηση εφάπαξ παροχής ΕΤΕΑΕΠ / ΤΠΕΝ.

3.

Επιστροφή Εισφορών ΕΤΕΑΕΠ.

4.

Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, στο διάστημα που
δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης.

β) Εκτυπώσεις :
1.

Βεβαίωση για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης.

2.

Πιστοποιητικά επιστροφής ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτ. Επαγγέλματος.

3.

Σημειώματα εξαγοράς υπηρεσίας από το ΕΤΕΑΕΠ / ΚΕΑΝ για παροχή σύνταξης.

4.

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΕΤΕΑΕΠ / ΚΕΑΝ.

5.

Ενημερωτικά σημειώματα απονομής σύνταξης επικουρικής ασφάλισης.
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6.

Πιστοποιητικά Απονομής σύνταξης Ανικανότητας - Ατυχήματος - Γήρατος.

7.

Ενημερωτικά σημειώματα μηνιαίων αποδοχών συντάξεων.

8.

Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά σημειώματα εξαμήνου .

9.

Απογραφικά δελτία τελευταίου 48-μήνου .

10.

Ενημερωτική εκτύπωση βεβαίωσης για φορολογική χρήση .

γ) Υπολογισμοί :
1.

Εξαγορές Υπηρεσίας.

2.

Εξαγορά για αναβάθμιση σύνταξης ΕΦΚΑ /ΝΑΤ & ΕΤΕΑΕΠ / ΚΕΑΝ.

2.

Πιστοποιημένος Ναυτικός:

α) Αιτήσεις για:
1.

Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση.

2.

Βεβαίωση μη θεμελίωσης συνταξιοδότησης με βάση το συνολικό χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας.

3.

Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, στο διάστημα που
δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης.

β) Υπολογισμοί:
1.

Εξαγορές Υπηρεσίας.

2.

Κάθε ναυτικός μπορεί να απευθύνεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή μέσω
του διαδικτύου ώστε να εκδίδεται για αυτόν βεβαίωση θαλάσσιας προϋπηρεσίας.

3.

Ναυτιλιακές Εταιρείες:

α) Εκτυπώσεις:
1.

Σήματα χορήγησης ναυτολογίων, Crew list, καταστάσεων.

2.

Ενημέρωση σχετικά με τα μισθολόγια βάση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

3.

Mπορούν να έχουν πλήρη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων είτε σε επίπεδο πλοίου
είτε σε επίπεδο ναυτολογίου είτε σε επίπεδο ναυτιλιακού εκπροσώπου ή πλοιοκτήτη.

4.

Εκκαθαρίσεων εισφορών συμβεβλημένων, ποντοπόρων και πλοίων εσωτερικού.

5.

Εισφορών πληρωμάτων ναυτολογίων ή crew list.

6.

Καταστάσεις χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων με πλήρη απεικόνιση των νομισματικών
διαφορών.
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7.

Καταστάσεων Ναυτολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί & κωδικογραφηθεί από το
Ταμείο.

β) Υπολογισμοί:
1.

Υπολογισμός περίπου εισφορών ανά πλοίο βάση οργανικών συνθέσεων και συγκεκριμένων
μισθολογίων στα επιθυμητά χρονικά διαστήματα.

2.

Υπολογισμός περίπου εισφορών ανά ναυτολόγιο βάσει πραγματικών πληρωμών ή βάσει
ιδεατών.

4. Από Λιμεναρχεία:
Α. Σχετικά με τα Πλοία:
α) Εκτυπώσεις:
1.

Σήματα χορήγησης ναυτολογίων, Crew list, καταστάσεων.

2.

Ενημέρωση σχετικά με τα μισθολόγια βάση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

3.

Μπορούν να έχουν πλήρη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων είτε σε επίπεδο πλοίου
είτε σε επίπεδο ναυτολογίου είτε σε επίπεδο ναυτιλιακού εκπροσώπου ή πλοιοκτήτη.

4.

Εκκαθαρίσεων εισφορών συμβεβλημένων, ποντοπόρων και πλοίων εσωτερικού.

5.

Εισφορών πληρωμάτων ναυτολογίων ή crew list.

6.

Καταστάσεων χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων με πλήρη απεικόνιση των νομισματικών
διαφορών.

7.

Καταστάσεων Ναυτολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί & κωδικογραφηθεί από το
Ταμείο.

β) Εισπράξεις έναντι Ναυτολογίων:
Μπορούν να καταχωρούν on-line τις Εισπράξεις Έναντι Ναυτολογίου, Εξόφλησης Φ.Ε., Εξόφλησης
Προσθέτων Τελών.
Β. Σχετικά με τους Ναυτικούς :
α) Κάθε ναυτικός μπορεί να απευθύνεται στα κατά τόπους Λιμεναρχεία και να εκδίδεται για αυτόν
βεβαίωση θαλάσσιας προϋπηρεσίας.
Όλες οι προαναφερθείσες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον Oracle RDBMS 11g με την
χρήση των εργαλείων του Oracle Forms and Reports 10g. Ειδικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις
εφαρμογές του Portal προς τους πολίτες έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον Oracle RDBMS 11g με την
χρήση του Oracle IAS.
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Επίσης, έχει αναπτυχθεί Web Εφαρμογή, η οποία έχει περισσότερους από χίλιους (1.000)
ταυτόχρονους χρήστες, με αντικείμενο την Εκκαθάριση Εισφορών Ναυτολογίων και η οποία
περιλαμβάνει:
•

Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών

•

Υπολογισμό των Εισφορών

•

Πληρωμή των Εισφορών μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ

•

Το σύνολο των απαιτούμενων Ελέγχων

Η υπόψη Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί σε Oracle RDBMS 12c, Oracle WebLogic 12c και Oracle ADF.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου οφείλει να παράσχει τις σχετικές απαιτούμενες
υπηρεσίες, ως ακολούθως:
2.1.1 Στην εφαρμογή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών και Εκκαθάρισης Εισφορών Ναυτολογίων
θα πρέπει να προστεθούν οι ακόλουθες νέες λειτουργικότητες:
• Διαδικασία συγχρονισμού των στοιχείων των Πλοίων και των Ναυτικών με το Back Office Σύστημα
του ΝΑΤ.
• Στη Διαδικασία Υπολογισμού του ποσού πληρωμής ΑΠΔΝ να συμπεριληφθούν και οι εξαιρέσεις.
Το σύστημα μέχρι τώρα υπολογίζει το ποσό πληρωμής της ΑΠΔΝ σύμφωνα με έναν γενικό τρόπο
υπολογισμού. Θα πρέπει ο τρόπος αυτός να προσαρμοσθεί και να λαμβάνονται υπόψιν και οι
εξαιρέσεις που υπάρχουν στην ΑΠΔΝ, όπως Καθηγητής ΑΕΝ, Αλλοδαπός Αλιεργάτης, Αθροιστικός
Συμψηφισμός κ.α.
• Ολοκλήρωση Μηχανισμού συμπληρωματικής ΑΠΔΝ και επανυποβολής ΑΠΔΝ.
Για τον λόγο ότι η κανονική ΑΠΔΝ μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά, η οποιαδήποτε μεταβολή
των στοιχείων θα πρέπει να γίνει με κάποια άλλα είδη αναφορών όπως:
Διαδικασία ελέγχου συμπληρωματικής ΑΠΔΝ
Περιλαμβάνει τους ναυτικούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν στην υποβολή της
κανονικής ΑΠΔΝ. Για αυτόν τον τύπο της ΑΠΔΝ θα πρέπει να γίνει διασταύρωση στοιχείων με την
κανονική ΑΠΔΝ καθώς και με άλλες συμπληρωματικές ΑΠΔΝ, εφόσον αυτές υπάρχουν, ώστε να
μην υπάρχουν διπλό-εγγραφές ναυτικών. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζεται το ποσό πληρωμής
για τους επιπλέον ναυτικούς καθώς και να γίνεται έλεγχος πληρωμής των ΑΠΔΝ που έχουν
υποβληθεί πριν την τελευταία συμπληρωματική ΑΠΔΝ. Σε περίπτωση μη πληρωμής θα πρέπει να
γίνεται συμψηφισμός του ποσού της συμπληρωματικής ΑΠΔΝ και των προηγουμένων απλήρωτων
και έκδοση νέας ταυτότητας πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για
τυχόν απλήρωτες ΑΠΔΝ και να υπολογίζεται η συνολική οφειλή.
Διαδικασία επανυποβολής ΑΠΔΝ.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εξαιτίας της μοναδικής υποβολής της ΑΠΔΝ θα πρέπει να
υπάρχει και η επανυποβολή της. Η επανυποβολή γίνεται σε περίπτωση διαπίστωσης λανθασμένων
στοιχείων της ΑΠΔΝ, όπως για παράδειγμα λάθος κωδικός ναυτικού, λάθος ημ/νία πρόσληψης ή
απόλυσης κ.α. τα οποία εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία ή τον έλεγχο της ΑΠΔΝ και
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•

•

•

•
•

γνωστοποιήθηκαν στον εισφέροντα. Εφόσον έχει πληρωθεί η ΑΠΔΝ, θα πρέπει να γίνεται
συμψηφισμός του πληρωμένου ποσού και του νεοϋπολογισμένου ποσού καθώς και έκδοση νέας
ταυτότητας πληρωμής. Σε αντίθετη περίπτωση, μη πληρωμένης ΑΠΔΝ, θα πρέπει να ακυρώνεται η
ταυτότητα πληρωμής, να ξαναγίνεται ο υπολογισμός του ποσού και να γίνεται η έκδοση νέας
ταυτότητας πληρωμής.
Υπολογισμός προστίμων και τόκων.
Ολοκλήρωση διαδικασίας υπολογισμού των προστίμων και των τόκων που προκύπτουν ύστερα
από την μη τήρηση των διαδικασιών υποβολής ΑΠΔΝ και την δημιουργία οφειλών.
Ολοκλήρωση εφαρμογής στο Back Office για την παρακολούθηση της ΑΠΔΝ.
Θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο Back Office η εφαρμογή διαχείρισης της ΑΠΔΝ, στην οποία να
προβάλλονται στον χρήστη όλα τα στοιχεία των υποβολών ΑΠΔΝ μαζί με τις πληρωμές τους,
καθώς και να περιλαμβάνονται όλες οι δομές που χρησιμοποιεί η διαδικασία υποβολής ΑΠΔΝ.
Στατιστικά, εκτυπώσεις.
Ολοκλήρωση της δυνατότητας εξαγωγής και εκτύπωσης στοιχείων επί του συνόλου των υποβολών
και πληρωμών της εφαρμογής.
Προβλέπεται η δημιουργία εκτυπωτικών καταστάσεων.
Διαλειτουργικότητα της ΑΠΔΝ.
Παροχή στοιχείων στους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΚΑΚΑ, ΥΝΑΝΠ, ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΝ, ΓΕΝΕ,
ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΟΕΝ και ΝΕΕ).

2.1.2 Εφαρμογή των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών
υπολογισμού και απόδοσης χρόνου και συνταξιοδοτικού μισθού Ναυτικών, για χρήση στον υπολογισμό
Κύριας Σύνταξης (ΕΦΚΑ), Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ).Υπολογισμός χρόνου και
συνταξιοδοτικού μισθού Ναυτικών για χρήση στον υπολογισμό Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης
και Εφάπαξ.

2.1.3 Εγχειρίδια
Θα πρέπει να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού εφαρμογών.
2.1.4. Εκπαίδευση
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους διαχειριστές του συστήματος επί των αναπτυσσόμενων
εφαρμογών για τον τρόπο λειτουργίας τους και τη δυνατότητα της μιας πρώτης άμεσης επέμβασης ή
και τροποποίησής τους.
2.1.5. Συντήρηση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν συντήρηση των αναπτυσσόμενων εφαρμογών από την
ημέρα της οριστικής παράδοσης σε λειτουργία αυτών για ένα έτος.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πέραν της τεκμηρίωσης όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να συμπληρώσει και
τεκμηριώσει πλήρως και τον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης:
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2.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

2

3

4

5

6

7

Περιγραφή του έργου και τεκμηρίωση της
προτεινόμενης προσέγγισης. Περιγραφή της
μεθοδολογίας και της προσέγγισης κάθε
μέρους του έργου.
Απαιτείται Συμμόρφωση με όλους τους όρους
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ του ΑΡΘΡΟΥ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της Διακήρυξης.
Η αδειοδότηση του Συστημικού Λογισμικού
που θα απαιτηθεί για την Λειτουργία του
Λογισμικού Εφαρμογών του παρόντος Έργου
θα παρασχεθεί από το ΝΑΤ.
Για την Εκπαίδευση των Διαχειριστών του
Συστήματος θα δημιουργηθεί ένα (1) Τμήμα
Εκπαίδευσης με δέκα (10) το πολύ
εκπαιδευομένους. Οι ώρες εκπαίδευσης για το
Τμήμα αυτό θα πρέπει να είναι εκατόν είκοσι
(120) ώρες Εκπαιδευτή, με πέντε (5) ώρες
Εκπαιδευτή ημερησίως.
Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν
του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης
και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31/12/2018
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέων και
σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και
παράδοσης των προϊόντων και των εργασιών.
Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης, σύνθεση
Ομάδας Έργου, Απασχόληση Ομάδας Έργου
και Βιογραφικά Σημειώματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί βάσει των όσων αναφέρονται σχετικά στον Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο Οργανωτικό Σχήμα και επαρκή στελέχωση,
για την παροχή των Υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 2 του (παρόντος)
Παραρτήματος.
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Τα στελέχη της Υπηρεσίας θα συνεργάζονται με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου με στόχο την ενεργό
συμμετοχή και ένταξή τους στην εκτέλεση του Έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη στελέχωση της Ομάδας Έργου, με σκοπό την
άρτια παροχή όλων των υπηρεσιών του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του. Επιπλέον, μέσω
του συντονιστή έργου, αναλαμβάνει την επικοινωνία, την έγκαιρη ενημέρωση της Επιτροπής
Παρακολούθησης – Παραλαβής, τον προγραμματισμό ενεργειών για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο τυχόν αποκλίσεων ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα, τον έλεγχο της ποιότητας
των παραδοτέων και γενικότερα τη διασφάλιση ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων του έργου.
Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου, θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και σε επαρκή αριθμό,
τουλάχιστον οι ακόλουθοι ρόλοι / ειδικότητες :
1.

Συντονιστής Έργου / (Διοικητικός Υπεύθυνος)

Υπεύθυνος για το έργο από την πλευρά του Αναδόχου. Τα καθήκοντα του Συντονιστή Έργου
περιλαμβάνουν την οργάνωση, καθοδήγηση και σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και τον
προγραμματισμό των πόρων της Ομάδας Έργου, και τη διοίκηση της ποιότητας του Έργου. Ο
Συντονιστής Έργου θα είναι σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους της Επιτροπής από πλευράς της
Υπηρεσίας.
Τα απαιτούμενα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής
κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική, εμπειρία στη διοίκηση ανάλογων έργων με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και εμπειρία σε θέματα Συντάξεων και υποβολής ΑΠΔΝ όπως
αυτή έχει αποκτηθεί από την συμμετοχή στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων κατά τα τρία τελευταία
έτη.
2.

Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου

Υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της
Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης / Δοκιμών και Εγκατάστασης του λογισμικού των εφαρμογών και
για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου είναι σε διαρκή στενή
συνεργασία με τον Συντονιστή Έργου και συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία. Ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στην
Πληροφορική, εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και εμπειρία σε
δύο (2) έργα, είτε σε περιβάλλον Oracle ADF, είτε σε περιβάλλον Oracle Forms and Reports, κατά τα
τρία τελευταία έτη.
3.

Πληροφορικός Λογισμικού Εφαρμογών / Ανάλυση – Σχεδιασμός – Ανάπτυξης και Δοκιμές

Εμπλέκεται στις δραστηριότητες Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης και Δοκιμών του λογισμικού των
εφαρμογών. Προετοιμάζει τις αναλυτικές προδιαγραφές των εφαρμογών, και έχει πλήρη τεχνική γνώση
και αντίληψη για τις διαδικασίες ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και συντήρηση του
τεκμηριωτικού υλικού των εφαρμογών και του υλικού εκπαίδευσης χρηστών. Ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση
στην Πληροφορική, εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και
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εμπειρία σε δύο (2) έργα, είτε σε περιβάλλον Oracle ADF, είτε σε περιβάλλον Oracle Forms and Reports,
κατά τα τρία τελευταία έτη.
4.

Πληροφορικός Λογισμικού Εφαρμογών / Ανάπτυξη - Δοκιμές και Εγκατάσταση

Εμπλέκεται στις δραστηριότητες Ανάπτυξης / Δοκιμών και Εγκατάστασης του λογισμικού των
εφαρμογών. Υποστηρίζει τις διαδικασίες της συγγραφής των αναλυτικών προδιαγραφών των
εφαρμογών. Σχεδιάζει, κωδικοποιεί και δοκιμάζει το λογισμικό των εφαρμογών. Παράγει το
τεκμηριωτικό υλικό των εφαρμογών, και εκτελεί όλες τις παρεμβάσεις ανάπτυξης-συντήρησης του
κώδικα. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής θετικής ή
οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική, εμπειρία σε ανάλογα έργα με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και εμπειρία σε δύο (2) έργα, είτε σε περιβάλλον Oracle ADF,
είτε σε περιβάλλον Oracle Forms and Reports, κατά τα τρία τελευταία έτη.
5.
Πληροφορικός Λογισμικού / Ολοκλήρωση και καλή λειτουργία του Συστημικού
Περιβάλλοντος
Είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση και καλή λειτουργία του συστημικού περιβάλλοντος για το υπ'
ανάπτυξη λογισμικό, (α) παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στην ομάδα έργου του αναδόχου σε θέματα
Microsoft, ORACLE και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το συστημικό περιβάλλον (β) συνεργαζόμενος με την
Τεχνική Υποστήριξη της Υπηρεσίας. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτερης ή
Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική, εμπειρία σε
ανάλογα έργα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και εμπειρία σε δύο (2) έργα, είτε σε
περιβάλλον Oracle ADF, είτε σε περιβάλλον Oracle Forms and Reports, κατά τα τρία τελευταία έτη.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει την αντιστοίχιση όλων των μελών της Ομάδας Έργου στους
παραπάνω Ρόλους / Ειδικότητες και να καθορίσει το πως εμπλέκονται στην προτεινόμενη μεθοδολογία
ανάπτυξης λογισμικού.
Η προτεινόμενη ομάδα του Αναδόχου θα πρέπει να είναι επαρκής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
τεκμηριώσει την ετοιμότητα του να αυξήσει την Ομάδα Έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον
αυτό απαιτηθεί.
Στην Τεχνική προσφορά θα γίνεται ανάλυση του χρόνου εργασίας που θα απαιτηθεί κατ' άτομο της
Ομάδας Έργου ανά Φάση και Παραδοτέο για την ολοκλήρωση του έργου. Τουλάχιστον το 70% του
συνολικού προσφερομένου χρόνου εργασίας θα πρέπει να προέρχεται από μόνιμο προσωπικό του
υποψηφίου Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
Ο φάκελος "Τεχνική Προσφορά" πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω αναφερόμενα
στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο κατά την κρίση του προσφέροντος θα έπρεπε να
ληφθεί υπόψη. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης, πρέπει να ακολουθήσει η δομή που
παρουσιάζεται στη συνέχεια :
ΜΕΡΟΣ 1. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
ΜΕΡΟΣ 2. Διαχείριση Έργου - Προσέγγιση Υλοποίησης
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Αναλυτική περιγραφή της προσέγγισης για τη Διαχείριση του Έργου. Δίδεται εξειδικευμένη ανάλυση
των καθηκόντων για την παρακολούθηση της προόδου του έργου, για τον έλεγχο της παραγωγής και
την διαχείριση της ποιότητας. Περιγράφεται η διαδικασία με την οποία θα εντάσσονται, θα
προγραμματίζονται και θα παρακολουθούνται τα αιτήματα.
Παρουσιάζεται η προβλεπόμενη οργάνωση για την υλοποίηση του έργου. Περιγράφεται ο τρόπος με
τον οποίο θα επιτυγχάνεται η συνεργασία με την Υπηρεσία και αναφέρονται όλοι οι κρίσιμοι
παράγοντες για την Οργάνωση που ο Ανάδοχος θεωρεί αναγκαίους για την επιτυχία του έργου.
ΜΕΡΟΣ 3. Κατανόηση Απαιτήσεων του Έργου
ΜΕΡΟΣ 4. Χρονοδιάγραμμα του Έργου
ΜΕΡΟΣ 5. Ομάδα Έργου
Το οργανωτικό σχήμα και η στελέχωση της Ομάδας Έργου πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρεια
στην προσφορά, τηρουμένων των σχετικών προδιαγραφών του Άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος.
Επίσης, πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρεια, τα μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα εκτελέσουν
το έργο, καθώς και στοιχεία για την απασχόληση τους και τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ τους.
Θα παρουσιάζεται η σύνθεση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον :
•

Συντονιστή Έργου

•

Τεχνικό Υπεύθυνο Έργου, και

•

Στελέχη Έργου, με αναλυτική περιγραφή της αποστολής εκάστου.
Παρουσιάζονται όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου με βιογραφικά σημειώματα τα οποία
περιλαμβάνουν :

•

Προσωπικά στοιχεία,

•

Σπουδές - τυπικά προσόντα,

•

Περιγραφή επαγγελματικής Εμπειρίας (εργοδότης, θέση, καθήκοντα, χρονική περίοδος / από /
έως),

•

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων σε πρόσφατα έργα που συμμετείχε,

•

Γνώσεις και εμπειρίες σε διοίκηση έργων (μεθοδολογίες, εργαλεία, κλπ)

•

Εμπειρία και ειδικές γνώσεις σχετικές με το έργο (μεθοδολογία, εργαλεία, αντικείμενο κλπ),

•

Λοιπές Γνώσεις που αξιολογούνται
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Ανήκει στην υπ' αριθμ 03/2018 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ........ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
ΦΟΡΕΑΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Στον Πειραιά σήμερα την -- /--/2018 , ημέρα---------,μεταξύ των υπογεγραμμένων, αφενός του κ. Ανδρέα
Κομματά, ο οποίος ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, με την ιδιότητά του Προέδρου του Δ/Σ και
εκπροσώπου του εδρεύοντος στον Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ),
Εθνικής Αντίστασης 1, ΤΚ 18531 (ΑΦΜ 090017680, Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ), που θα αποκαλείται στο εξής «η
Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία …………………………………………..., που εδρεύει στην
οδό ……………………………………………………, με ΑΦΜ ………………………………………………………….. και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ………………………………………… με Α.Δ.Τ. ……………………………………………….., που στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « η Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Με βάση την Δ/ξη - πρόσκληση (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως
της διαδικασίας ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) διενεργήθηκε η διαδικασία
πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την προμήθεια,
προϋπολογισθείσης δαπάνης …………………………………….€ για την κάλυψη των αναγκών του.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ ...
Απόφαση ΔΣ/ΝΑΤ και με την υπ' αριθμ ... Οριστική Ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και
τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της με την επωνυμία: «............» σύμφωνα
με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ………………………………………………….€ (και
ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού 24% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά
αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Ύστερα από αυτά, ο Πρόεδρος του Δ/Σ ΝΑΤ …………………………………….. , με την παραπάνω ιδιότητα του
αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την
προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου οφείλει να παράσχει τις σχετικές απαιτούμενες
υπηρεσίες, ως ακολούθως:
1. Στην εφαρμογή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών και Εκκαθάρισης Εισφορών Ναυτολογίων θα
πρέπει να προστεθούν νέες λειτουργικότητες ήτοι η οριστικοποίηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών
και τεχνικών απαιτήσεων της ήδη αναπτυχθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝΝ), σε
θέματα διαλειτουργικότητας και παροχής στοιχείων στους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΚΑΚΑ, ΥΝΑΝΠ,
ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΝ, ΓΕΝΕ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΟΕΝ, ΝΕΕ).
2. Η εφαρμογή των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών
υπολογισμού και απόδοσης χρόνου και συνταξιοδοτικού μισθού Ναυτικών, για χρήση στον υπολογισμό
Κύριας Σύνταξης (ΕΦΚΑ), Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ).Υπολογισμός χρόνου και
συνταξιοδοτικού μισθού Ναυτικών για χρήση στον υπολογισμό Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης
και Εφάπαξ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος Α΄ της Διακήρυξης που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση της, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των
εκπροσώπων του Ελληνικού και του Διεθνούς Τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
του ΝΑΤ, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από
την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι
την 31-12-2018, στον τόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ειδών και υπηρεσιών της σύμβασης θα
γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής στο ΝΑΤ (Απόφαση Προέδρου ΔΣ/ΝΑΤ
Νο 51 με ΑΔΑ: ΩΔ1Ω469ΗΞΡ-Ο3Κ) που θα συντάσσει τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα παραλαβής με τη
συνδρομή της Δ/νσης Πληροφορικής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, στον τόπο
παράδοσης, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έργου υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην
Διακήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στη παράγραφο με τίτλο «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» και στη παράγραφο με
τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΗ» της Διακήρυξης που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστο αυτά που
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές
αναγράφονται στην Διακήρυξη και προκύπτουν από την Νομοθεσία, οι οποίες και θα αποδοθούν στα
δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή Υπηρεσία.
Διευκρινίζεται ότι:
Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την προμηθεύτρια στην
αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίον να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της
επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.
Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για υπηρεσίες (Άρθρο
24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22.3.94)).
Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συμβατική αξία, θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο ταμείο,
σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0433 του τακτικού προϋπολογισμού ΝΑΤ οικονομικού έτους 2018.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ'αριθ εγγυητική επιστολή εκ ποσού € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……….. για την
καλή εκτέλεση της παρούσης.
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Όταν
προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα
έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγυητικής καλής λειτουργίας εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο,
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση
της διοίκησης με την οποίαν συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της σύμβασης ως προς τα παραδοτέα θα γίνει από την Δ/νση Πληροφορικής του ΝΑΤ.
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο
συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε
απλά φύλλα χάρτου.
Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος της προμηθεύτριας ο οποίος δήλωσε ότι
ενεργεί για λογαριασμό της.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ
43/Α/22.03.1994), και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) των οποίων η προμηθεύτρια έλαβε
γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθ και την
τεχνική και οικονομική προσφορά της.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδόσεως τελεσίδικης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης κατά του Αναδόχου, για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση της
διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να ορίσει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
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α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του, που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση, προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική
επιστολή καταπίπτει υπέρ της.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει, πρόσθετα από τον Ανάδοχο, αποζημίωση για κάθε ζημία
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος
του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η μη απόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, πέραν των προβλεπομένων από το ν.
4412/2016 άρθρο 185, συνεπάγεται επιβολή ποινικής ρήτρας, για κάθε ημερολογιακή ημέρα
καθυστέρησης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% επί του ποσού της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του
Πειραιά σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΝΑΤ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΚΟΜΜΑΤΑΣ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. 03/2018 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση: οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης,
ΕΥΡΩ.
Προς
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΚ 10181
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ……… ΕΥΡΩ ………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και
ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας ……………….. Δ\νση
……………….. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………
σύμβασης,
που
υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……… (αρ. διακ/ξης
………/………) προς κάλυψη αναγκών του
……… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας ……… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Ανήκει στην υπ' αριθμ. 03/2018 διακήρυξη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221087]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Εθνικής Αντίστασης 1,Πειραιάς 18531
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κώστα Μαρίνα
- Τηλέφωνο: 2104149402
- Ηλ. ταχυδρομείο: oik.prom@nat.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.nat.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [72262000-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […-…]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : […-…]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[Διακήρυξη 03/2018]
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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:

Απάντηση:

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;

[ ] Ναι [] Όχι

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.

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

[…...............]
[….]
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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);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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:

α) [……]

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

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;

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) [……]

β) [……]

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 …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

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):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης

-[……]·

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

[……]

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): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :

[] Ναι [] Όχι

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
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της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:

[] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

46

18PROC003161346 2018-05-25

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] 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

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(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

Απάντηση:

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 :

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

και/ή,

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

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiii:

[……],[……][…]νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:

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

και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv:

[……],[……][…] νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……][……][……]
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi και η αντίστοιχη αξία)

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:

[……..........]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(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:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

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

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:

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

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
[…...........]
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
Περιγραφή
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:

[……..........................]

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
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χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

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

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

β) [……]
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7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

[….]

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το
καθένα:

[] Ναι [] Όχιxliv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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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
αναφέρονταιxlvi, 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
δωρεάνxlvii.
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

vi

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται
οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii
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.
ix
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).
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x
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi
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).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
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.
xiv
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”.
xv
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.".
xvi
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 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxxii 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.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl
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.
xli
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή
ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για
την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xliv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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