ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ , ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή
εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης, σχετικά µε το προτεινόµενο έργο : Εθνική
Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του
δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών
Ανοικτής Πρόσβασης »

………………………………
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισµός
Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
στον Ελληνικό Τύπο
Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση
στο Φ.Ε.Κ. Κρατικών Προµηθειών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ
400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%)
……………………………
………………………………
………………………………..

Σύνολο κρατήσεων

Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101 91 Παπάγου
2ος όροφος , Γραφείο 206
Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
………… όροφος - Γραφείο ……………
…………………………………..
10:00 – 10:30 π.µ.
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά
8 µήνες πραγµατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών από
την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τα ειδικώς
οριζόµενα στις διατάξεις του Παραρτήµατος Γ’ (άρθρ.
2 ∆ιάρκεια έργου)
3,072% στο καθαρό ποσό των τιµολογίων

Φόροι

Άρθρο 24 ν. 2198/1994

Τόπος παραλαβής τεύχους Προκήρυξης
Τόπος υποβολής προσφορών
Ηµεροµηνία & Ώρα
υποβολής προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη διατίθεται από το Τµήµα Προµηθειών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως & Τσιγάντε, 101 91 – Παπάγου, 2ος όροφος- Γραφείο 206, τηλέφωνα 210 650 88
15 , 210 650 83 33 και φαξ 210 650 83 92) , όλες τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή) και
από 08:00 π.µ. έως 15:00.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Οι παραλήπτες του τεύχους της Προκήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων µέσα σε δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες από την παραλαβή της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών, και ∆ικτύων και να
ζητήσουν νέο, πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το παραπάνω, ενστάσεις κατά της
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Ανήκει στη µε αριθµ. ……………………………………………………. απόφαση (διακήρυξη ………..)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι περιεχόµενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις αφορούν στην διενέργεια ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού για την παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης, σχετικά µε το
προτεινόµενο έργο : Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το
σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής
∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ’ της
παρούσας (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
Η µη τήρηση των επιµέρους υποχρεωτικών όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης, όπου αυτοί αναφέρονται,
καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση, σύµφωνα µε τα
ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 2.3. κατωτέρω του παρόντος Παραρτήµατος (∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
1.1 . ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρόν διεθνής ανοικτός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
•

Την µε αρ. πρωτ. …………………………… απόφαση έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού του
Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων

•

Τις διατάξεις του π. δ. 60 / 2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005» και ιδιαίτερα των άρθρων 6,22,2529,32, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51 και 52 αυτού

•

Τις διατάξεις

του

π. δ. 118/2007 « Κανονισµός

Προµηθειών ∆ηµοσίου» εφαρµοζοµένου

αναλογικά, όπως εκάστοτε ισχύει και κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του π. δ. 60 / 2007.
•

Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

•

Τις διατάξεις του ν. 2522/97 (ΦΕΚ Α 178) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε
την οδηγία 89/665/ΕΟΚ».

•

Τις διατάξεις του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις».
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2 . ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν :
Α)Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997.
Β)Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις :
α) Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και
το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
β) Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν από ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων(ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.)
δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει τη
σύνταξη συµβολαιογραφικού συµφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας και η ένωση, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
Οι κοινοπρακτούντες ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως απέναντι στο Υπουργείο Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας που απορρέουν και
σχετίζονται µε την παροχή των αναφερόµενων στο Παράρτηµα ∆΄ υπηρεσιών.

2.2

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί :

α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου, γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους.
β) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
γ) Όσοι προσφέρουν, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού, εναλλακτικές προσφορές.
δ) όσοι δεν προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ε’
ε) όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν σε πάνω από έναν από τους οριζόµενους στο ανωτέρω
άρθρο 2,1 ως ∆ικαιούµενους Συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό,
2.3

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν :
α) Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία.
β) ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή.
γ) ∆εν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ε ΄.
δ) ∆εν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Παραρτήµατα Α΄ , Γ΄, ∆ και Ε’.
ε)Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των εκατόν ογδόντα ( 180 ) ηµερών.
στ)∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους , όπου αυτοί αναφέρονται στην
παρούσα.
Το ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆. διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά µε δικαιολογηµένη απόφαση,
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός
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3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν (µέσω του νοµίµου
εκπροσώπου ή εξουσιοδοτηµένου γι’αυτό αντιπροσώπου) την προσφορά
τους στην
ηµέρα,
χρονολογία, ώρα και θέση, που ορίζεται στη διακήρυξη αυτή, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού.
Προσφορές, που κατατίθενται µετά τον καταληκτικό χρόνο υποβολής, είναι εκπρόθεσµες και
δεν παραλαµβάνονται.
Οι προσφορές πρέπει να :
α) έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
β) έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε΄ και να
φέρουν υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου.
γ) µην έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 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 υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Έγγραφα, που εκδίδονται στο εξωτερικό, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική. Σε περίπτωση, όµως, ασυµφωνίας ή αντίφασης µεταξύ αυτών θα κατισχύει το µεταφρασµένο
ελληνικό έγγραφο,
3.2 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις
όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να
ζητήσει από κάθε προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς
του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριµένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από
τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εάν
προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών θα απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν την ηµεροµηνία λήξης της
ισχύος των
προσφορών, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους, αν αυτές δεν ισχύουν
και για το χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, µετά τη λήξη της χρονικής
παράτασης των προσφορών του διαγωνισµού. Σε περίπτωση λήξης και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του π.δ.
118/07.
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4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από αυτόν, να
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της
προµήθειας ( συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. ).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται
από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης
εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφρασή του στην Ελληνική
θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της ισχύος της
προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει για διακόσιες δέκα (210 ) ηµέρες .
Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνοµα όλων των
µελών της Ένωσης.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β ΄ της παρούσας διακήρυξης.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα
που δίνεται στο Παράρτηµα Β’, Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, θα είναι αορίστου
χρόνου και θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Στάδιο Α΄: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα οποία µονογράφονται κατά φύλλο, παρουσία των προσφερόντων ή των
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Οι υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την επιτροπή, µε
ευθύνη του προέδρου της. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σε κλειστές συνεδριάσεις της,
θα ελέγξει τον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό, που θα
αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την περαιτέρω διαδικασία.
Στάδιο Β΄: Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται µόνο για όσους
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό, βάσει του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και µονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά
φύλλο. Ακολούθως η επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές
προσφορές και τέλος, µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών κάθε
προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
για την περαιτέρω διαδικασία. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται,
αλλά φυλάσσεται από την επιτροπή, µε ευθύνη του προέδρου της.
Στάδιο Γ΄: Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγιστεί, µετά την ολοκλήρωση της
τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, σε ηµεροµηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί, σε
αυτούς που έλαβαν µέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισµό, µε σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, µε fax, τρεις ( 3 ) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που
θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές. Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»,
για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, µετά την αποσφράγιση και των
οικονοµικών προσφορών, θα συντάξει πρακτικό όπου θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό
Πίνακα και θα διαβιβάσει στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών το πρακτικό της, για την έκδοση
της σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής αξιολόγησης και ανάδειξης του ανάδοχο ο οποίος
προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την περαιτέρω διαδικασία.
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Στάδιο ∆΄: Στη συνέχεια, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προσκαλεί τον ανάδοχο, µε φαξ, ο
οποίος έχει προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, να προσκοµίσει
εντός είκοσι (20) ηµερών, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παράρτηµα Η΄ του παρόντος.
Η ηµεροµηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά αυτά θα γνωστοποιηθεί,
µε σχετική ανακοίνωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που θα σταλεί µε φαξ στους
Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν συνολικά αποδεκτές, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία της αποσφράγισης.
Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
δεν προσκοµίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
παράρτηµα Η΄ του παρόντος, καλείται ο ανάδοχος που προσφέρει την αµέσως επόµενη συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο ανάδοχος µε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και της παρούσας διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτή, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του
παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το Στάδιο ∆΄ ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του
παραρτήµατος Ζ ΄, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του.
5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η τελική κατακύρωση, γίνεται, µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αποκλειστικά µε
απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
Το Υπουργείο έχει το δικαίωµα να προβεί αιτιολογηµένα:
α. στην κατακύρωση του διαγωνισµού µερικά ή ολικά,
β. στη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και της επανάληψής του µε τροποποίηση ή
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
γ. στη µαταίωση του διαγωνισµού.
Σε κάθε περίπτωση πάντως το Υπουργείο δεν έχει καµιά υποχρέωση και ευθύνη έναντι των
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό αυτό, εξ’ αιτίας των διαδικασιών του διαγωνισµού, της υποβολής
των προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της τελικής επιλογής, καθώς επίσης και από τις
διαπραγµατεύσεις που ενδεχοµένως θα ακολουθήσουν.
Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα :
α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
β) Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια και αποκλεισµός του από
τους διαγωνισµούς του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Ο προσφέρων, που µε υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το
Νόµο κυρώσεις.
6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
6.1 Ένσταση επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας
αυτής συνυπολογίζονται και η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και η ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού. Εάν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται

Σελίδα 8 από 45

από την επιτροπή ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, το αργότερο, πέντε
( 5 ) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν στη συµµετοχή
οποιουδήποτε προσφέροντος στο διαγωνισµό ή στην νοµιµότητα διενέργειας του διαγωνισµού ως
προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
Η ένσταση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού και εντός της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, από την επιτροπή ενστάσεων και
εκδίδεται η σχετική απόφαση, µετά από γνωµοδότησή της. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
προσφέροντος στο διαγωνισµό κοινοποιείται, υποχρεωτικά, από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται εντός 2 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της.
γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού, έως και την κατακυρωτική απόφαση.
Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενιστάµενος προσφέρων
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή
εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, το αργότερο,
µέσα σε δέκα ( 10 ) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
της ένστασης. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται εντός 2 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της.
δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά στην νοµιµότητα
και πληρότητα των
δικαιολογητικών του Παραρτήµατος Η΄, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών,
αφότου ο ενδιαφερόµενος προσφέρων έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και
των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή
της στον
προσφέροντα -µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την
επιτροπή
ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δέκα ( 10 ) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
6.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται, για οποιουσδήποτε άλλους, εκτός από τους προαναφερόµενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
6.3 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους µέριµνα.
6.4 Οι συµµετέχοντες –προσφέροντες στον παρόντα διαγωνισµό µπορεί, κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, να υποβάλουν προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία
που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η απόφαση επί της εν λόγω προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
6.5 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προσκοµίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού χιλίων (1.000 €) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο
και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία).
6.6 ∆ιοικητικές προσφυγές, κατά το στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται και για
τους λόγους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2522/97
«∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων,
κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. ».
7 . ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η τελική κατακύρωση του έργου, είναι υποχρεωµένος να
προσέλθει µέσα σε δέκα ( 10 ) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανακοίνωσης της
κατακυρωτικής απόφασης να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
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συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος
κατά δύο (2) µήνες από το συµβατικό χρόνο διάρκειας του έργου.
Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία των δέκα ( 10 ) ηµερών, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί,
το αρµόδιο όργανο του Υπ . Μ . & Ε . µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 34 του π.δ. 118/07.
8. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο παρόν διαγωνισµός υπόκειται στους κανόνες δηµοσιότητας του άρθρου 4 του πδ. 118/07 .
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Ανήκει στη µε αριθµ. ……………………………………………………. απόφαση (διακήρυξη

……….)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας :
Κατάστηµα :
∆ιεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας :
Τηλ. :
FAX :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ηµεροµηνία έκδοσης

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΙΓΑΝΤΕ
101 91 - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………… ΕΥΡΩ #........................ € #
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι , εγγυώµεθα δια της παρούσας
επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι
της
ένστασης
της
διζήσεως , µέχρι του ποσού
των
………………………………………………………
ευρώ
#
………………………………………
€
#,
υπέρ
της
Εταιρείας………………………………………………………………….. ∆ / νση…………………………….
Τ. Κ. ……………………….
για τη συµµετοχή της στον ανοικτό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή εξειδικευµένων νοµικών
υπηρεσιών και υποστήριξης, σχετικά µε το προτεινόµενο έργο: Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών
Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της
Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης», σύµφωνα µε την αριθµ. …………………….
διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις , από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό, απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας , καθ ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά , χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησης ή εάν είναι νόµιµη η απαίτηση , µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες , από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης , ύστερα από απλό έγγραφο αίτηµα της
Υπηρεσίας σας , µε την προϋπόθεση ότι , το σχετικό αίτηµά σας , θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………………………..
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
µεγαλύτερος , κατά ένα ( 1 ) µήνα , του χρόνου ισχύος της προσφοράς , όπως αναφέρεται στη διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι , το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών , που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
τα Ν. Π. ∆. ∆. , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων,
που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας :
Κατάστηµα :
∆ιεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας :
Τηλ. :
FAX :

Ηµεροµηνία έκδοσης

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΙΓΑΝΤΕ
101 91 - ΠΑΠΑΓΟΥ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας} {ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} .................................... οδός.............................
αριθµός.................ΤΚ……………… ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και µέχρι του ποσού των
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων και του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό...................
που αφορά το έργο «Παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης, σχετικά µε το προτεινόµενο
έργο: Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του
δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής
Πρόσβασης», …………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό
……………………… ∆ιακήρυξη σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής
υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να
θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά
µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Ανήκει στη µε αριθµ. …………………………………………………….. απόφαση (διακήρυξη ……….)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το έργο του Εξειδικευµένου Νοµικού Συµβούλου (ΕΝΣ) συνίσταται στην παροχή εξειδικευµένων
νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης, προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δια του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., σχετικά µε το
προτεινόµενο έργο «Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης
µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της
Εθνικής

Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης» (εφεξής, το Έργο), στις

οποίες περιλαµβάνονται ενδεικτικά (αλλά όχι εξαντλητικά) η πρόταση περί του νοµικού πλαισίου του
Έργου, η νοµική βάση του τρόπου χρηµατοδότησης του Έργου, η σύνταξη γνωµοδοτήσεων, αιτήσεων,
υποµνηµάτων και εν γένει γραπτών κειµένων προς υποστήριξη των θέσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η
εν γένει υποστήριξη του Ελληνικού ∆ηµοσίου καθ’ όλην την διάρκεια εργασιών, συζητήσεων,
διαβουλεύσεων και διαπραγµατεύσεων έως την ολοκλήρωση πρότασης συγκεκριµένου νοµικού πλαισίου
και συγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχήµατος του Έργου και την έγκριση αυτών από την Ε.Ε., µε
γνώµονα την καλύτερη εξασφάλιση και εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Επιπλέον, ο ΕΝΣ θα πρέπει να συνεργαστεί εποικοδοµητικά µε τον τεχνικοοικονοµικό σύµβουλο του
Έργου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή τεχνικοοικονοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη του Έργου.

Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι ο ΕΝΣ θα παράσχει τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι
το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΕΝΣ επιπλέον υπηρεσίες και ενέργειες µέσα στα
πλαίσια εκτέλεσης της σύµβασης ανάθεσης.
Ειδικότερα:
1.1.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (εκτιµώµενη διάρκεια 2 µήνες):

1. Ανάλυση (α) του εθνικού και κοινοτικού νοµικού πλαισίου, περιλαµβανοµένων των
κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ (C 235/30.09.2009/7), το οποίο σχετίζεται µε την φύση του
Έργου, (β) των θεµάτων ανταγωνισµού που πιθανόν προκύψουν από το Έργο, (γ) του νοµικού
πλαισίου αντίστοιχων έργων υποδοµής στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Νοµική εκτίµηση ως προς τα πλεονεκτήµατα και πιθανά µειονεκτήµατα των επιχειρηµατικών
µοντέλων λειτουργίας του Έργου που θα προταθούν από τον Τεχνικο-οικονοµικό σύµβουλο στα
Προσχέδια των Παραδοτέων και στα αντίστοιχα Παραδοτέα ΕΝΣ 1-3. Ο ΕΝΣ θα παρουσιάσει
τεκµηριωµένα τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα όλων των προτεινόµενων µοντέλων ως προς
την σύσταση και λειτουργία του σχήµατος του Έργου αλλά και αξιολόγηση των πιθανών θεµάτων
ανταγωνισµού που δύνανται να προκύψουν ως αποτέλεσµα του µοντέλου λειτουργίας του Έργου.
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Κατά την διάρκεια της συγγραφής των Παραδοτέων 1 -3, ο ΕΝΣ θα συνεργαστεί µε τον Ανάδοχο
του τεχνικο-οικονοµικού έργου σε πιθανά νοµικά ζητήµατα που θα ανακύψουν στα πλαίσια της
σύνθεσης του περιεχοµένου των Παραδοτέων 1-3.
3. Ο ΕΝΣ θα προβεί σε νοµική εκτίµηση για τα πλεονεκτήµατα και τυχόν µειονεκτήµατα των
δυνατών εναλλακτικών λύσεων (προτεινόµενων µέτρων) για την χρηµατοδότηση του Έργου
όπως θα περιγραφούν στο Προσχέδιο του Παραδοτέου και στο αντίστοιχο Παραδοτέο 3 του
Τεχνικο-οικονοµικού Συµβούλου, ιδιαίτερα επί αυτών που προκρίνονται καταλληλότεροι για τα
ευρυζωνικά έργα σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές.
4. Επιπλέον θα εξεταστούν τα σχετικά θέµατα των στρεβλώσεων ανταγωνισµού που δύναται να
παρουσιαστούν λόγω της εφαρµογής του προτεινοµένου µέτρου. Κατά την ανάλυση του θέµατος
θα περιληφθεί και νοµική εκτίµηση των επιπτώσεων της επιβολής µηχανισµού ελέγχου τιµών
καθώς και συγκριτική ανάλυση των νοµικών θεµάτων που απορρέουν/ή και σχετίζονται µε τους
διαφορετικούς τρόπους µηχανισµού ελέγχου τιµών και της προτεινόµενης λύσεως του τεχνικοοικονοµικού συµβούλου
5. Νοµική εκτίµηση για την συσχέτιση του προτεινοµένου µοντέλου του Έργου µε προηγούµενες
κρατικές ενισχύσεις σε σχετικές ή ανάλογες αγορές (όπως το έργο 4.2 της ΚτΠ που
χρηµατοδότησε τους παρόχους προς ανάπτυξη ευρυζωνικού Internet σε όλες τις περιφέρειες και
σε πολλές αποµακρυσµένες περιοχές, ή τα έργα των Οπτικών δακτυλίων ΜΑΝ των Προσκλήσεων
93 και 157 της ΚτΠ). ∆ιερεύνηση του κατά πόσον προγενέστερη κρατική ενίσχυση επηρεάζει
θετικά (π.χ. χρήση υφισταµένων υποδοµών) ή αρνητικά (π.χ. crowd-out private investments) το
προτεινόµενο Έργο.
6. Με βάση τα παραπάνω, ο ΕΝΣ αναµένεται να παράσχει εγγράφως στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. τα κάτωθι:
Παραδοτέο ΕΝΣ- 1α:
o

Περιγραφή του εθνικού και κοινοτικού νοµικού πλαισίου του Έργου, και λεπτοµερή ανάλυση των
νοµικών ζητηµάτων του Έργου. Ανάλυση των ζητηµάτων και διαδικασιών του δικαίου του
ανταγωνισµού και ειδικά νοµικών θεµάτων που αφορούν στην παροχή κρατικών ενισχύσεων,
στις συστάσεις, κατευθυντήριες γραµµές και προηγούµενες σχετικές αποφάσεις (benchmark).

Παραδοτέο ΕΝΣ- 1β:
Ολοκληρωµένη πρόταση επί νοµικών θεµάτων του Έργου αναφορικά µε τα Παραδοτέα 1-3 του Τεχνικοοικονοµικού Συµβούλου, µέρος ή το σύνολο της οποίας θα αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας
διαβούλευσης (την οποία θα διενεργήσει το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.), και η οποία (πρόταση) θα περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, και τα κάτωθι:
o

Νοµική εξέταση των πιθανών µορφών κρατικής παρέµβασης - µέτρων-πρωτοβουλιών
προς το επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή τη χορήγηση της απαιτούµενης έγκρισης από
την ΕΕ για την υλοποίηση του Εργου., µε αύξουσα σειρά ως προς το βαθµό της
κρατικής παρέµβασης (ενίσχυση ζήτησης τελικών χρηστών, ρύθµιση εκ των
προτέρων, κοινά/συντονισµένα κατασκευαστικά έργα µε κατάλληλες ευκολίες για
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παρόχους τηλεπικοινωνιακούς και µη, κρατική ενίσχυση, κράτος σαν ιδιώτης
επενδυτής, υλοποίηση από τη µεριά του κράτους ΥΓΟΣ, κλπ.)
o

Νοµική πρόταση για τα ζητήµατα ανταγωνισµού που προκύπτουν από κάθε µορφή
κρατικής παρέµβασης και τον τρόπο διαχείρισής τους από το κράτος µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση (πιθανών) στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που δύναται να
παρουσιαστούν λόγω της εφαρµογής των µέτρων. Ιδιαίτερη έµφαση /ανάλυση θα
πραγµατοποιηθεί για την µορφή της κρατικής παρέµβασης για την υλοποίηση του
παρόντος Έργου που προκρίνει ο Τεχνικο-οικονοµικός Σύµβουλος στο Παραδοτέο 3.

o

Εξέταση των νοµικών θεµάτων του προτεινόµενου χρηµατοδοτικού µοντέλουσχήµατος διαχείρισης που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:


Τις απαιτήσεις/υποχρεώσεις του αναδόχου του Έργου, µε στόχο την
ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων ανταγωνισµού. Στην ενότητα αυτή θα
περιλαµβάνεται και η νοµική εκτίµηση των επιπτώσεων της επιβολής
µηχανισµού ελέγχου τιµών καθώς και συγκριτική ανάλυση των νοµικών
θεµάτων που απορρέουν ή/και σχετίζονται µε τους διαφορετικούς τρόπους
µηχανισµού ελέγχου τιµών και της προτεινόµενης λύσεως του τεχνικοοικονοµικού συµβούλου.



Τη νοµική µορφή του φορέα του ∆ηµοσίου που θα ασκεί την επίβλεψη του
Έργου, καθώς και άλλων όρων και προϋποθέσεων απαραίτητων για την
ανάπτυξη-κατασκευή του Έργου.



Το περιεχόµενο πιθανής απαιτούµενης ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης για την
υλοποίηση του Έργου.



Νοµική ανάλυση της συσχέτισης του προτεινοµένου µέτρου µε πιθανές
προηγούµενες κρατικές ενισχύσεις σε σχετικές ή ανάλογες αγορές (όπως
µέτρο 4.2 παρόχων, MAN). ∆ιερεύνηση του κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα
το προτεινόµενο µέτρο να επηρεάζεται θετικά (π.χ. χρήση υφισταµένων
υποδοµών) ή αρνητικά (π.χ. crowd-out private investments), δεδοµένου ότι
αφορά συναφείς αγορές στις οποίες έχει ήδη υπάρξει προηγούµενη ενίσχυση
(crowd-out private investments).

1.2.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (εκτιµώµενη διάρκεια: 2 µήνες συµπεριλαµβανοµένου του κενού χρόνου λόγω
δηµόσιας διαβούλευσης):

1.2.1.

Ο ΕΝΣ θα παρέχει υπηρεσίες για την σύνταξη του κειµένου της δηµόσιας διαβούλευσης ως προς
το περιεχόµενο των σχετικών νοµικών θεµάτων, τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν από τον ΕΝΣ
σε τέτοιο βαθµό ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις για αιτιολόγηση των βασικών
νοµικών ζητηµάτων του Έργου. Ιδιαίτερη έµφαση αναµένεται να δοθεί στην παρουσίαση και στις
αντίστοιχες ερωτήσεις για τα θέµατα κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού, τα οποία
συσχετίζονται µε το ανωτέρω προτεινόµενο µέτρο.
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Ο ΕΝΣ θα συντάξει τις αντίστοιχες ερωτήσεις της δηµόσιας διαβούλευσης, που θα καλύπτουν τα
ανωτέρω θέµατα. Η εν γένει δοµή των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να
διευκολύνονται τα ενδιαφερόµενα µέρη στην έκθεση των απόψεων τους επί των θεµάτων.
Οι ως άνω αναφερόµενες υπηρεσίες συνοδεύονται από εκτενή και εµπεριστατωµένα γραπτά κείµενα
(Παραδοτέο-ΕΝΣ- 2α)
1.2.2. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της επεξεργασίας των σχολίων της
δηµόσιας διαβούλευσης καθώς και παροχή αιτιολογηµένων απαντήσεων επί των νοµικών
ζητηµάτων που τυχόν θα ανακύψουν από τα σχόλια των συµµετεχόντων στην δηµόσια
διαβούλευση.
Ο ΕΝΣ θα συντάξει εισήγηση προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.. όσον αφορά τις τελικές προτάσεις που θα
προκύψουν από το αποτέλεσµα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.
Ο ΕΝΣ θα αναθεωρήσει το Παραδοτέο ΕΝΣ-1β µε βάση τα κύρια ευρήµατα της ∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης.
Οι ως άνω αναφερόµενες υπηρεσίες συνοδεύονται από εκτενή και εµπεριστατωµένα γραπτά κείµενα
(Παραδοτέο ΕΝΣ-2β)

1.3.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (εκτιµώµενη διάρκεια: 1 µήνας):

Ο ΕΝΣ θα παρέχει ολοκληρωµένη πρόταση επί νοµικών θεµάτων του Παραδοτέου 6 του Τεχνικοοικονοµικού Συµβούλου ως προς το ευρύτερο πλαίσιο και τον προτεινόµενο τρόπο ανάπτυξης της
Εθνικής Υποδοµής Παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ανοικτής πρόσβασης που θα επικεντρώνεται στις
γεωγραφικές περιοχές που δε θα περιληφθούν στο ανωτέρω δίκτυο πρόσβασης FTTH.
Ο ΕΝΣ θα προχωρήσει σε ανάλυση/ εξέταση των νοµικών ζητηµάτων για τα πιθανά σενάρια που θα
προτείνει ο Τεχνικο-οικονοµικός Σύµβουλος µε έµφαση στις προτεινόµενες λύσεις του επιχειρηµατικού
µοντέλου λειτουργίας της κατασκευαζόµενης υποδοµής και στην εξέταση όλων των πιθανών τρόπων
χρηµατοδότησης του προταθέντος κατά τα ανωτέρω επιχειρηµατικού µοντέλου. Επιπλέον, ο ΕΝΣ θα
εξετάσει τυχόν ανακυπτόµενα νοµικά θέµατα ιδίως ανταγωνισµού από τα παραπάνω σενάρια.
(Παραδοτέο ΕΝΣ - 3).

1.4.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (εκτιµώµενη διάρκεια: 4 working µήνες (µέχρι 11 ηµερολογιακοί µήνες λόγω
καθυστερήσεων):

Πλήρης και ολοκληρωµένη υποστήριξη του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. κατά την διαδικασία προ-κοινοποίησης,
κοινοποίησης και µετά το πέρας της κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναµένεται από τον ΕΝΣ
να εξαντλήσει κάθε µέσον και δυνατότητα για την επιτυχή έκβαση της κοινοποίησης του Έργου στα
αρµόδια όργανα της Ε.Ε.
Η υποστήριξη από τον ΕΝΣ ενδεικτικά θα περιλάβει:
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1. Σε συνεργασία µε το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. θα καταρτίσει την στρατηγική της υποστηρίξεως του Έργου
στην Ε.Ε που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή της νοµικής διαδικασίας –
βηµάτων της κοινοποιήσεως, των προϋποθέσεων – απαιτήσεων της ΕΕ και της εκπροσώπησης
του Ελληνικού κράτους στα αρµόδια όργανα της ΕΕ (Παραδοτέο ΕΝΣ - 4α).
2.

Προετοιµασία και σύνταξη πλήρους και τεκµηριωµένου φακέλου γνωστοποίησης εξαιρούµενης
κρατικής ενίσχυσης ή άλλης διαδικασίας ενώπιον ευρωπαϊκών ή εθνικών οργάνων και ανάληψη
κάθε συναφούς µετά των ως άνω ενέργειας. Το συντασσόµενο κείµενο αναµένεται να ελέγχεται
από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. και πιθανόν να τροποποιείται από τον ΕΝΣ µετά τις παρατηρήσεις του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.. Το τελικό κείµενο µετά και τον έλεγχο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. αποτελεί το Παραδοτέο
ΕΝΣ-4β.

3. Υποστήριξη, συνδροµή, εκπροσώπηση ή/και παρουσία σε άτυπες ή επίσηµες συναντήσεις µε
όργανα της Ε.Ε. ή του Ελληνικού κράτους, µετά από προηγούµενη σχετική έγκριση του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆..
4. Ο ΕΝΣ θα συντάσσει Αναφορά για τα πεπραγµένα και τα αποτελέσµατα της υποστήριξης του
Έργου στη ΕΕ µε την ολοκλήρωση κάθε νοµικής διαδικασίας – βηµάτων της κοινοποιήσεως το
αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Επιπλέον µετά το πέρας κάθε επαφής, συναντήσεως,
παρουσίας του ΕΝΣ µε όργανα της ΕΕ αναµένεται έγγραφη ενηµέρωση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. για το
περιεχόµενο και το αποτέλεσµα αυτών εντός το αργότερο 2 εργασίµων ηµερών.
5. Κατόπιν συνεννοήσεως µε το Υ.Υ.Μ.∆, όταν απαιτείται ο ΕΝΣ θα προβαίνει στην σύνταξη
απαντητικών επιστολών προς επιστολές και τυχόν ερωτήσεις από όργανα της Ε.Ε καθώς και στις
λοιπές απαιτούµενες ενέργειες. Και στην περίπτωση αυτή αναµένεται η έγγραφη ενηµέρωση του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. για την εκάστοτε συνάντηση ή ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η υποβολή προς το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. του συνόλου των ανταλλαγέντων εγγράφων, επιστολών κ.λπ..
6. Ανάλυση και εξέταση τυχόν εναλλακτικών σεναρίων που θα προκύψουν κατόπιν διαβουλεύσεων
µε την Ε.Ε. Ο ΕΝΣ θα συντάξει αναφορά προς την οµάδα ειδικών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., βάσει της
οποίας θα ολοκληρωθεί εισήγηση προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. µε τις τελικές προτάσεις του. (Παραδοτέο
ΕΝΣ- 4γ)
7. Σύνταξη τροποποιήσεων που ενδεχοµένως ζητηθούν από την Ε.Ε. επί του προτεινόµενου Έργου
και του τρόπου υλοποίησής του (Παραδοτέο ΕΝΣ- 4δ).

1.5. Λοιποί όροι παροχής των υπηρεσιών του ΕΝΣ. Ο ΕΝΣ θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. για κάθε εξέλιξη, επιστολή, ενηµέρωση τύχει να λάβει από όργανα ή στελέχη της ΕΕ
αναφορικά µε το Έργο και να ζητά εντολές και υποδείξεις από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. σχετικά στην εκτέλεση
οιασδήποτε ενέργειας.
Ο ΕΝΣ θα πρέπει να παραδίδει στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. εγγράφως και σε ηλεκτρονική µορφή (δυνάµενη να
δεχτεί τροποποιήσεις) κάθε επιστολή, αναφορά, δικαιολογητικά και, γενικά, κάθε είδους έγγραφο
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το οποίο κατατίθεται ή αποστέλλεται (υπό οιανδήποτε µορφή, ακόµα και άτυπα) προς όργανα ή
στελέχη οργάνων της ΕΕ..

2.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.

Το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. αναµένεται να παράσχει στον ΕΝΣ όλα τα δεδοµένα της ελληνικής αγοράς
τηλεπικοινωνιών που έχει στην διάθεσή του, προηγούµενες µελέτες σχετικές µε το Έργο, προηγούµενες
διαβουλεύσεις κ.λπ., τα οποία χαρακτηρίζονται απόλυτα εµπιστευτικά καθώς και όλα τα Παραδοτέα του
Τεχνικοοικονοµικού Συµβούλου, τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας από τον ΕΝΣ. Το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. δύναται να υποστηρίζει τον ΕΝΣ σε τυχόν επισκέψεις, συναντήσεις κλπ. προς διεκπεραίωση
θεµάτων που σχετίζονται µε το Έργο. Επίσης το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. αναµένεται να παράσχει παραδοτέα ή και
κείµενα εργασίας του σχετικού τεχνικο-οικονοµικού συµβούλου. Τέλος το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. θα συστήσει
οµάδα στελεχών παρακολούθησης του έργου του ΕΝΣ η οποία θα παράσχει υποστήριξη στον ΕΝΣ.

3.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκτιµάται ότι η διάρκεια παροχής των ως άνω υπηρεσιών του ΕΝΣ είναι οκτώ (8) ηµερολογιακοί µήνες
πραγµατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών, αρχόµενης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
εντολής και υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης µε τον
τεχνικοοικονοµικό σύµβουλο, µη λογιζοµένου ως πραγµατικού χρόνου πραγµατικής παροχής
υπηρεσιών: (α) τον χρόνο διενέργειας της δηµόσιας διαβούλευσης, και (β) τον χρόνο εξέτασης του
φακέλου του Έργου από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στο µέτρο που οι
παρεχόµενες από τον ΕΝΣ υπηρεσίες εξαρτώνται από τα προσχέδια και τα παραδοτέα του
τεχνικοοικονοµικού συµβούλου, ο χρόνος αναµονής ολοκλήρωσης εργασιών του τελευταίου δεν
λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος παροχής υπηρεσιών .
Κατά τα ως άνω περιοριστικά αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα, ο ΕΝΣ δεν λογίζεται ως υπερήµερος
ως προς την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Μετά την εκπνοή των ανωτέρω περιοριστικά
αναφεροµένων χρονικών διαστηµάτων, ο ΕΝΣ οφείλει να συνεχίσει την παροχή των συµβατικών του
υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να χορηγήσει παράταση των προθεσµιών που
προβλέπονται στις ανωτέρω αναφερόµενες Ενότητες των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Η παράταση της διάρκειας των υπηρεσιών του ΕΝΣ θα γίνεται χωρίς µεταβολή του ύψους της αµοιβής
του, στην περίπτωση ύπαρξης εύλογου και αιτιολογηµένου κενού χρόνου π.χ. εξαιτίας περαιτέρω
καθυστέρησης εξέτασης του Έργου από την Ε.Ε..
Ο χρόνος εκτέλεσης των παρεχοµένων υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβεί τους δέκα πέντε (15) µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης. Επισηµαίνεται, όµως, ότι ο ανώτατος αυτός
χρόνος αποτελεί επιθυµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά δεν µπορεί να θεωρηθεί δεσµευτικός για τις
εργασίες του εξειδικευµένου νοµικού συµβούλου.
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4.

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΝΣ

Tο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. αναγνωρίζει τις απαιτήσεις των ζητουµένων υπηρεσιών και την ανάγκη αµοιβής του ΕΝΣ
κατά τρόπο ανάλογο των παρεχοµένων υπηρεσιών του. Παράλληλα, όµως, επιθυµεί τη συγκράτηση του
συνολικού κόστους των νοµικών υπηρεσιών και εκτιµά ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό λαµβάνοντας υπόψη
αφενός ότι ο ΕΝΣ έχει στην διάθεση του το ιδιαίτερα αναλυτικό κείµενο των κατευθυντήριων γραµµών
της Ε.Κ. και τις προηγούµενες εξαιρέσεις κρατικών ενισχύσεων αντίστοιχων υποδοµών, καθώς και
αφετέρου ότι το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. θα παρέχει στον ΕΝΣ προηγούµενες σχετικές µελέτες που έχει στη
διάθεσή του και προηγούµενες σχετικές διαβουλεύσεις.
Εκτιµάται ότι η κατ’ αποκοπήν αµοιβή του νοµικού συµβούλου για τις προσφερόµενες νοµικές υπηρεσίες
του θα ανέλθει στο ποσόν των 400.000,00 €(πλέον Φ.Π.Α.). Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω αµοιβή θα
παραµένει σταθερή έστω και εάν απαιτηθεί να παρασχεθούν οι νοµικές υπηρεσίες του συµβούλου και
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 15 µηνών.
Ο τρόπος

καταβολής της ανωτέρω αµοιβής για τις προσφερόµενες νοµικές υπηρεσίες του ΕΝΣ

αναφέρεται στο Παράρτηµα Η’ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
Οι κάθε είδους φόροι και έξοδα (όπως ενδεικτικά έξοδα µετάβασης και διαµονής, έξοδα µεταφράσεων
κλπ) συµπεριλαµβάνονται στην αµοιβή του ΕΝΣ.

5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Τα Παραδοτέα -ΕΝΣ υποβάλλονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. εντός 10
εργασίµων ηµερών και επανυποβάλλονται από τον ΕΝΣ τροποποιηµένα ή συµπληρωµένα, ανάλογα
µε τις απαιτήσεις που ορίζει το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
5.2 Τα Παραδοτέα-ΕΝΣ, καθώς και όλα τα κείµενα τα οποία θα δοθούν από τον ΕΝΣ στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. που µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα
εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), ακόµα και σε περίπτωση που το Υ.Υ.Μ.∆ επιλέξει, σε
µεταγενέστερο χρόνο, την συνεργασία µε άλλον νοµικό σύµβουλο για το ίδιο ή άλλο έργο. Σε
περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. από τρίτο για οποιοδήποτε
θέµα σχετικά µε δικαιώµατα πνευµατικής/βιοµηχανικής ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων του ΕΝΣ,
το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά τον ΕΝΣ και να του παράσχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες δεδοµένου ότι ο ΕΝΣ υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και
εξωδικαστικά, για λογαριασµό του Υ.Υ.Μ.∆,. έναντι παντός τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΝΣ
αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. εξ αυτού του
λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζηµιώσει το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί
από ενδεχόµενη αποδοχή/ευδοκίµηση της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου οιουδήποτε
βαθµού και δικαιοδοσίας.
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5.3 ∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και του Έργου, ο ΕΝΣ οφείλει να ζητά
και να ακολουθεί πάντοτε τις οδηγίες –προφορικές ή/και γραπτές - που θα λαµβάνει από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
5.4 Απαγόρευση εκχώρησης: Ο ΕΝΣ δεν δύναται να εκχωρήσει µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων
ή/και υποχρεώσεών του που απορρέουν από /ή σχετίζονται µε την σύµβαση ανάθεσης που θα
υπογραφεί µεταξύ του ΕΝΣ και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.. Για το λόγο αυτό ο ΕΝΣ αναλαµβάνει ρητά την
υποχρέωση να δηλώσει στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς του τα
συγκεκριµένα άτοµα/συνεργάτες που θα αποτελέσουν την οµάδα εργασίας που θα χρησιµοποιήσει
για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφεροµένων υπηρεσιών του. Η εν λόγω δηλωθείσα οµάδα
εργασίας είναι δεσµευτική για τον ΕΝΣ, ο οποίος δεν δύναται να την αντικαταστήσει κατά την
πορεία εκτέλεσης της Σύµβασης ανάθεσης του Εργου, παρά µόνον για λόγους/κωλύµατα που
αφορούν κάποιο εκ των µελών της οµάδας εργασίας που τυχόν προκύψει στο µέλλον και το οποίο
οφείλεται είτε σε γεγονός ανωτέρας βίας είτε σε σπουδαίο λόγο που αιτιολογείται εγγράφως από
τον ΕΝΣ. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΝΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως και εγγράφως το Υ.Υ.Μ.∆
σχετικά µε το ανωτέρω κώλυµα και ταυτόχρονα θα γνωστοποιεί τον αντικαταστάτη του
κωλυόµενου κατά τα ανωτέρω µέλους, ο οποίος πρέπει να πληροί τις ίδιες προδιαγραφές και
κριτήρια (όπως ικανότητα, εµπειρία, τίτλους σπουδών κλπ) µε το µέλος που αντικαθιστά. Το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την αντικατάσταση µέλους που θα γνωστοποιηθεί από τον
ΕΝΣ κατά τα ανωτέρω εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές και γιαυτό το λόγο το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. µπορεί να ζητήσει από τον ΕΝΣ να προβεί σε ορισµό άλλου αντικαταστάτη.
5.5 Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια: Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και πέντε (5) έτη µετά
την λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, ο ΕΝΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εκτός και µόνον εφόσον ορίζεται διαφορετικά από
το νόµο ή από νοµίµως εκδοθείσα στην Ελλάδα δικαστική απόφαση που αφορά τις συγκεκριµένες
πληροφορίες. Επίσης, οφείλει να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του έργου που αυτός ή οι
συνεργάτες του θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούµενη προς τούτο έγγραφη έγκριση του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος όρου, νοείται ως «εµπιστευτική» κάθε πληροφορία ή στοιχεία
σχετικά µε το Εργο και τις ανωτέρω υπηρεσίες του ΕΝΣ, ακόµα κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοια. Εµπιστευτική θεωρείται η πληροφορία, η οποία ακόµα κι αν είναι γνωστή σε τρίτους
δοµείται µε τέτοιον τρόπον ώστε να της προσδίδεται ιδιαίτερη σηµασία ή αξία.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΕΝΣ, νοµίµως βάσει νοµοθετικής διατάξεως, κανονισµού ή
δικαστικής διαταγής/αποφάσεως, να αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εµπιστευτικές
πληροφορίες, ο ΕΝΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει προηγουµένως και εγγράφως το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
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Εάν για οποιοδήποτε λόγο η Σύµβαση µεταξύ του ΕΝΣ και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.

λυθεί ή/και

καταγγελθεί για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο ΕΝΣ θα παραδώσει, αµέσως µόλις του ζητηθεί από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. όλες τις εµπιστευτικές πληροφορίες συµπεριλαµβανοµένων όλων των αντιγράφων,
αναπαραγωγών, συνόψεων, αναλύσεων ή αποσπασµάτων τους, σχεδίων, υποδειγµάτων, µελετών,
αδειών πάσης φύσεως, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που έχει βασισθεί σ’ αυτές, και που θα
βρίσκονται στην κατοχή του ΕΝΣ. Ο ΕΝΣ θα είναι υπεύθυνος για αποζηµίωση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. σε
περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος άρθρου. Στην αποζηµίωση
αυτή περιλαµβάνεται κάθε θετική και αποθετική ζηµία που θα υποστεί το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. από την
παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης εµπιστευτικότητας του ΕΝΣ.
5.6 Γλώσσα: Τα πάσης φύσεως έγγραφα του ΕΝΣ πρέπει να συντάσσονται στην

Ελληνική γλώσσα.

Εάν, όµως, αυτά τα έγγραφα συντάσσονται στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από έγκυρη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον
ΕΝΣ. Σε περίπτωση, όµως, τυχόν ασυµφωνίας ή αντίφασης µεταξύ αυτών θα κατισχύει το
µεταφρασµένο στα ελληνικά έγγραφο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις προφορικές
συνενοήσεις/επικοινωνία µεταξύ του ΕΝΣ και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., το δε κόστος για τον τυχόν
απαιτούµενο διερµηνέα θα βαρύνει οµοίως τον ΕΝΣ.
5.7 Εφαρµοστέο δίκαιο –∆ικαιοδοσία: Το δίκαιο που εφαρµόζεται κατά την εκτέλεση και ερµηνεία της
παρούσας προκήρυξης και της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του ΕΝΣ και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
είναι το Ελληνικό δίκαιο. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια
ώστε να επιλύουν µε φιλικό διακανονισµό οποιαδήποτε διαφορά ή/και διαφωνία τους που τυχόν
προκύψει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Σε περίπτωση αδυναµίας επίτευξης φιλικού
διακανονισµού, αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς/διαφωνίας µεταξύ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. και
του ΕΝΣ ορίζονται τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.

Ανήκει στη µε αριθµ. ………………………………………………….. απόφαση (διακήρυξη ………….)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆΄

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών:
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α) Στήλη A/A:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που
περιγράφονται στην επόµενη στήλη.
β) Στήλη ΤΙΤΛΟΣ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία
θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή έχει συµπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον ανάδοχο.
Η µη συµµόρφωση µε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:
Στη στήλη αυτή σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή
δηµοσιεύµατος µε το οποίο υποστηρίζονται σηµειωθείσες πληροφορίες στις προηγούµενες στήλες.
Στα εγχειρίδια, έγγραφα ή δηµοσιεύµατα, τα οποία εσωκλείονται υποχρεωτικά στο φάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς, εντοπίζεται το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, υπογραµµίζεται και
αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των
πληροφοριών που ζητούνται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

Α.1.
Α.2.
Α.3.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Περιγραφή απαιτήσεων και στόχων του
Έργου
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου
Λίστα παραδοτέων, περιεχόµενα και
περιγραφή τους.

Α.4.1.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Περιγραφή των εργασιών της Ενότητας 1

ΝΑΙ

Α.4.2.

Περιγραφή των εργασιών της Ενότητας 2

ΝΑΙ

Α.4.3.

Περιγραφή των εργασιών της Ενότητας 3

ΝΑΙ

Α.4.4.

Περιγραφή των εργασιών της Ενότητας 4

ΝΑΙ

Οµάδα έργου. Περιγραφή, στελέχωση.

ΝΑΙ

Β.1.
Β.1.2.

Β.1.3.
Β.1.4.

Επάρκεια,
τεκµηριωµένη
σχετική
τεχνογνωσία και διαθεσιµότητα του
υπεύθυνου του έργου και της Οµάδος
Έργου. Βιογραφικά Σηµειώµατα της
Οµάδος Έργου
Προσδιορισµός καθηκόντων στελεχών
της Οµάδος έργου
∆ιοίκηση Έργου, διαχείριση ανθρώπινων
πόρων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(Κεφ./σελ.
Τεχνικής
προσφοράς)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ
Πίνακας 2. Οµάδα Έργου
Α/Α

Εταιρεία

Ονοµατεπώνυµο

Κατηγορία

Σχέση εργασίας µε
την εταιρεία (1,2)
(1): Υπάλληλος,
(2): Εξωτερικός
συνεργάτης

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Ποσοστό απασχόλησης
στο έργο: Π/Σ
(Π): Προσφερόµενοι
ανθρωποµήνες του
εργαζόµενου στο έργο
(Σ): Συνολικοί
ανθρωποµήνες έργου

Αρµοδιότητες στο
έργο
π.χ.: υπεύθυνος
έργου κλπ

(στ)

(ζ)

Επεξήγηση των στηλών του πίνακα 2

α) Στήλη Α/Α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός του στελέχους της οµάδας έργου.

β) Στήλη Εταιρεία:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας µε την οποία συνεργάζεται το στέλεχος
της οµάδας έργου.

γ) Στήλη Ονοµατεπώνυµο:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του στελέχους της οµάδας έργου.

δ) Στήλη Κατηγορία:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η κατηγορία στην οποία υπάγεται το στέλεχος της οµάδας έργου
ανάλογα µε τα τυπικά του προσόντα
ε) Σχέση εργασίας µε την εταιρεία:
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Στη στήλη αυτή αναγράφεται η σχέση εργασίας του στελέχους της οµάδας έργου µε την εταιρεία
σύµφωνα µε τις παρακάτω κατηγορίες:
(1): Υπάλληλος,
(2): Εξωτερικός συνεργάτης.

στ) Στήλη Ποσοστό απασχόλησης στο έργο: Π/Σ
Στη στήλη αυτή αναγράφεται το πηλίκο Π/Σ όπου (Π): Προσφερόµενοι ανθρωποµήνες του στελέχους
στο έργο και (Σ): Συνολικοί ανθρωποµήνες έργου.

ζ) Αρµοδιότητες στο έργο
Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι αρµοδιότητες/ καθήκοντα του στελέχους στο έργο π.χ. υπεύθυνος
έργου κλπ.

Σχήµα υλοποίησης του έργου
Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση του Υποψηφίου, σχετικά µε τα στοιχεία για το σχήµα
υλοποίησης του έργου, το οποίο αποτελείται από το ∆ιευθυντή (Υπεύθυνο) του Έργου και την οµάδα
έργου, καθώς και από στοιχεία για την απασχόληση και τον καταµερισµό εργασίας της οµάδας, µε
αναλυτική περιγραφή των θεµάτων, ανά ενότητα έργου, που θα αναλάβει το κάθε µέλος της οµάδας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχήµατος υλοποίησης του έργου, ο υποψήφιος θα πρέπει να συµπεριλάβει
στην προσφορά του σχετικό Πίνακα Απασχόλησης, στον οποίο να παρουσιάζεται το πλήθος των
ανθρωποωρών, ανά Φάση του έργου και ανά κατηγορία προσωπικού και συνεργατών, και στον οποίο θα
αναφέρεται:
-

Η συµµετοχή του κάθε µέλους της οµάδας έργου σε κάθε Φάση – Παραδοτέο.

-

Η

παροχή

υπηρεσιών

υποστήριξης

µετά

την

τελική

παράδοση

του

έργου

συµπεριλαµβανοµένης και της εµφάνισης ενώπιον δικαστηρίου, σε δύο (2) τουλάχιστον
περιπτώσεις, στο πλαίσιο διαφοράς που άπτεται άµεσα του αντικειµένου του έργου.
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλουν µε την Τεχνική Προσφορά
τους τον παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Απασχόληση
Ενότητες
Έργου

Ενότητα Ενότητα Ενότητα Ενότητα
1
2
3
4

Ονοµατεπώνυµο
Στελέχους
Στέλεχος 1
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Σύνολο
ανθρωποωρών
ανά στέλεχος

Στέλεχος 2
…
Σύνολο
ανθρωποωρών ανά
Φάση Έργου

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της οµάδας έργου δεν ανήκει στο µόνιµο προσωπικό του υποψήφιου
Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται ∆ήλωση Συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη
διάρκεια του παρόντος έργου ή και κατόπιν αυτής, εφόσον περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του
παρόντος έργου.
Ο Υποψήφιος καλείται να υποβάλει βιογραφικά σηµειώµατα, τίτλους σπουδών και επαγγελµατικούς
τίτλους του υπολοίπου προσωπικού που προτίθεται να διαθέσει για την εκτέλεση του έργου. Στα
βιογραφικά σηµειώµατα θα πρέπει να αναφέρονται, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, τα οµοειδή µε
το παρόν έργα στα οποία έχει συµµετάσχει κάθε µέλος του προσωπικού και να γίνεται περιγραφή του
ρόλου του σε κάθε έργο.
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Ανήκει στη µε αριθµ. …………………………………………………… απόφαση (διακήρυξη …………)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές των υποψηφίων ανάδοχων για να γίνουν δεκτές, πρέπει να παραδοθούν µέσα στο χρονικό
διάστηµα που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισµού, υπό τη µορφή
ΕΝΟΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο ( 2 ) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο σφραγισµένο
φάκελο προσφοράς.
Σε ένα από τα δύο ( 2 ) αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα
γράφεται η λέξη « ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ » και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου , σε
περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Σε περίπτωση Ενώσεων Εταιρειών, η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη
που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους.
Ο φάκελος µε τα αντίτυπα των Προσφορών πρέπει υποχρεωτικά να φέρει :
α. Την Επωνυµία και τη ∆ιεύθυνση του Προσφέροντος ή τις Επωνυµίες και τις ∆ιευθύνσεις των
εταιρειών - µελών της Ένωσης.
β. Τον Αποδέκτη : Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ( ΥΠ.ΜΕ.∆. ) , Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε , 101 91 - Παπάγου , Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού της διακήρυξης αριθµ.
……………………………………. .
γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης,
σχετικά µε το προτεινόµενο έργο : Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής
Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της
Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης».
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει ( 3 ) επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους:
α. Υποφάκελος « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ »
β. Υποφάκελος « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
γ. Υποφάκελος « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον:
α. Στον πρώτο υποφάκελο : ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ »
β. Στο δεύτερο υποφάκελο : ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
γ. Στον τρίτο υποφάκελο : ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
Το περιεχόµενο των υποφακέλων εξειδικεύεται παρακάτω:
Συγκεκριµένα :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού
σε περίπτωση µη προσκόµισης αυτών, ήτοι:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Παραρτήµατος Α
και το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β της παρούσας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
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II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του ο υποψήφιος ανάδοχος:
 δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
 είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες (EE L 166
της
28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας,
η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας , άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007.
 δεν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.
 δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή.
 δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π∆ 60/2007 ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, εφόσον η
κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκοµίσει στο αρµόδιο συλλογικό όργανο του Υπ. Μ. &
Ε. τα εξής δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισµούς .
 Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
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 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή
επαγγελµατικής ένωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια Αρχή.
 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
δεν έχει καταδικαστεί µε καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής
σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 του π.δ. 60/2007.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως το απόσπασµα
ποινικού µητρώου, ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, θα υπογράψουν για:
Α. Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές,
Β. Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές,
Γ. Α.Ε. ο πρόεδρος και ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος
∆. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Για υποψηφίους αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, η Υπεύθυνη ∆ήλωση για την
προσκόµιση του ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτου έγγραφο, υποβάλλεται για κάθε
φυσικό και κάθε νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία σύµφωνα µε τα ανωτέρω
οριζόµενα.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ( που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο
ανάδοχο, Παράρτηµα Ζ’΄) θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στην επιχείρηση του συµµετέχοντος που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) όπως για
παράδειγµα ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο
είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος θα προκύπτει κατά
κανόνα από θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρησης ή τυχόν
ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση
που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων
πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της
η επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση
επιπλέον θα δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούµενη ένορκη δήλωση.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση.
ΙV.Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών.
V. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
VI. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε βάση
αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του π.δ. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από
αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.
VII. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του
δηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
VIII. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την
παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές σχετικά µε την ανταπόκρισή
τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.
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IX. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικό µε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆) για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.
X. Να δηλώνεται ότι συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν
είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής
πληρεξουσιότητας
6. Για υποψήφιους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συµβολαιογραφικό έγγραφο όπου
παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασµό
της τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό έγγραφο
7. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του υποψηφίου
αναδόχου προσφέροντος µε το οποίο :
Α. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται η συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισµό και η
σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες- µέλη της ένωσης µε σχετική απόφαση του διοικούντος οργάνου
εκάστης εταιρείας/νοµικού προσώπου,.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε
αντίστοιχο περιεχόµενο.
Β. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να
υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, να
καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του
διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Για υποψήφιους – νοµικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης
νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο
καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα
οποία προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους.
Για υποψήφιους αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, συµφωνητικό συνεργασίας των
µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το οποίο (κατ’ ελάχιστον) :
Α. δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου,
Β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και εν τη
γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
Γ. ορίζεται το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της
προσφοράς, και
∆. ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του
έργου (leader).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελείται από τα ακόλουθα:
i) Περιγραφή της προτεινόµενης λύσης σε ελεύθερο κείµενο και σχήµατα που τυχόν απαιτούνται.
ii) Συµπληρωµένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συµµόρφωσης) που υπάρχουν
στο Παράρτηµα ∆’ της παρούσας διακήρυξης σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται
σ’ αυτούς.
iii) Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας (Απόδειξη εµπειρίας)
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Εµπειρία και συµµετοχή σε νοµική υποστήριξη συναφών έργων µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο
από 50.000, 00 € και χρηµατοδότηση µε µερική ή ολική κρατική ενίσχυση.
2. Ευρεία γνώση και εµπειρία του Ελληνικού και του σχετικού Κοινοτικού δικαίου, µε έµφαση στο
δίκαιο ανταγωνισµού και µε ειδικότερη γνώση σε θέµατα κρατικών ενισχύσεων (state aid). ΟΙ
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υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν την εµπειρία τους σε έργα κρατικών ενισχύσεων και τον
χειρισµό τους σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (µε εκθέσεις προηγουµένων έργων και
ιδίως επιτυχηµένης έκβασης αυτών ενώπιον του ∆ΕΚ, Γ∆Α/ΕΕ κλπ.).
3. Γνώση και εµπειρία αναφορικά µε τρόπους χρηµατοδότησης έργων υποδοµής αντίστοιχης
έκτασης.
4. Οργανωτική δοµή που θα εξασφαλίζει την ποιοτική και αποτελεσµατική παροχή των
εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών του έργου, όπως η ταχεία και αποτελεσµατική επικοινωνία
και συνεργασία του ΕΝΣ µε το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. και τους συµβούλους του, συµπεριλαµβανοµένου του
τεχνικοοικονοµικού συµβούλου.
5. Εµπειρία των στελεχών που θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του συγκεκριµένου
έργου, πέραν της εµπειρίας εν γένει των συµµετεχόντων νοµικών γραφείων ή νοµικών εταιρειών.
Η εµπειρία των στελεχών που θα απασχοληθούν είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα πρέπει να
αποδεικνύεται µε επαγγελµατικούς τίτλους και συγκεκριµένες αναφορές συµµετοχής σε συναφή
έργα.
6. H σύνθεση της οµάδας εργασίας που θα απασχοληθεί από το νοµικό σύµβουλο πρέπει να
αποτελείται από:
-

τουλάχιστον 1 άτοµο επιπέδου senior partner µε 10 ετή εµπειρία και τίτλους σπουδών
σχετικούς µε το αντικείµενο του Εργου, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην
∆ιακήρυξη του διαγωνισµού

-

τουλάχιστον 1 άτοµο στη θέση του partner µε 5 ετή εµπειρία και αντίστοιχους µε τα
ανωτέρω τίτλους σπουδών

-

2 άτοµα στη θέση των

junior partners µε 3ετή εµπειρία για την εκτέλεση των

διαδικαστικών, συµπληρωµατικών και µεταφραστικών εργασιών / υπηρεσιών και
-

1 άτοµο για την γραµµατειακή υποστήριξη του έργου

7. Υπεύθυνο έργου µε ιδιαίτερες ικανότητες χειρισµού οµάδων έργου (και µε µέλη οµάδας
προερχόµενα από διαφορετικά γνωστικά πεδία –όπως οικονοµολόγοι, µηχανικοί κλπ) και
προηγούµενες επιτυχίες σε διοίκηση µεγάλων έργων.
8. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προτεινόµενη διάρκεια παροχής υπηρεσιών (χρονική
κατανοµή

της

απασχόλησης

του

νοµικού

συµβούλου)

στα

πλαίσια

του

ανωτέρω

χρονοδιαγράµµατος του έργου.

Στοιχεία για τη θεµελίωση της Γενικής και Ειδικής Εµπειρίας του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
αναφερόµενα.
Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των έργων που έχει αναλάβει µε συναφές αντικείµενο, ο
οποίος πρέπει να έχει την εξής µορφή:
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Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στον κατάλογο αναφέρονται:
-

ο αρχικός προϋπολογισµός,

-

το τελικό κόστος,

-

η ηµεροµηνία παροχής,

-

η συνολική διάρκεια,

-

η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραµµα, καθώς και

-

το αν είναι ήδη αποπερατωµένα

-

και οι αποδέκτες τους (σηµαντικότεροι πελάτες), δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής:
(i)

Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια δηµόσια αρχή.
Εναλλακτικά σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας πιστοποιητικού ο υποψήφιος δύναται
να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση και σχετικά έγγραφα όπως τιµολόγια, σύµβαση,
Παραδοτέα έργου κλπ

(ii)

Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλεται, είτε
πιστοποιητικό/ βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου Αναδόχου. Εάν ο Ανάδοχος συµµετείχε µε άλλους στην υλοποίηση
κάποιων έργων, πρέπει να δηλώσει το ποσοστό συµµετοχής του σ' αυτά.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτική περιγραφή για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω
έργα, το οποίο είναι παρόµοιο µε το αντικείµενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και
το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο.
Παράλληλα, πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του Υποψήφιου
για το παρόν Έργο. Για το έργο αυτό, πρέπει να προσκοµίζεται ενηµερωτικό σηµείωµα, που θα
αναφέρει, ιδίως, το είδος και το µέγεθος του έργου στο οποίο προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες, αναλυτικά
και λεπτοµερώς, το αντικείµενο και το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, τον χρόνο παροχής των
υπηρεσιών (αρχή και πέρας), την συνολική αξία των υπηρεσιών, ή την δαπάνη της τελευταίας τριετίας,
εφόσον οι εργασίες επεκτείνονται και εκτός αυτής, και πιστοποιητικά του εργοδότη της σύµβασης των
υπηρεσιών.
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Τα ανωτέρω περιέχονται σε δύο έντυπα αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα (i) και (ii) και σε µαγνητικό ή οπτικό µέσο (σε αρχεία
τύπου MSWord ή MSExcel) το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων (ηλεκτρονικών είτε έντυπων) θα ισχύουν τα
αναγραφόµενα στο έντυπο αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά.
Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται ρητώς στην οικονοµική προσφορά. Σε
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν
προσφερθεί δωρεάν.
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους
συµµετέχοντες , στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ευλόγου ή µη των προσφερόµενων τιµών ,
οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά .
Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται είτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρίας του Προσφέροντος,
είτε από τον κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτής.
Υποβολή οικονοµικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνάγεται από την απόρριψη της ως
απαράδεκτη.
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Ανήκει στην µε αριθµ. …………………………………………………. απόφαση (διακήρυξη ………..)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 - ΓΕΝΙΚΑ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από πενταµελή επιτροπή . Μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών , σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας προκήρυξης , βάσει του οποίου
οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες , ακολουθεί η αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών , που τυπικά έγιναν αποδεκτές .
Προσφορές που αποκλείονται για τυπικούς λόγους , αποκλείονται από τις επόµενες φάσεις
αξιολόγησης . Αυτονόητα , δεν θα πραγµατοποιηθεί βαθµολόγηση για προσφορές , που δεν
πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού .
2 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ακολουθεί τις εξής διαδοχικές φάσεις :
α ) Αξιολόγηση
της
τεχνικής προσφοράς , που
φακέλου « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » και

βασίζεται

στο περιεχόµενο

του

β ) Τελική Αξιολόγηση .
3 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο στάδιο αυτό θα επιλεγούν οι προσφέροντες που η υποδοµή , η ικανότητα , η εµπειρία και οι
εν γένει δραστηριότητες εγγυώνται την επιτυχή οργάνωση - διαχείριση - συντονισµό και εκτέλεση
του έργου , εντός του συγκεκριµένου χρόνου, µε παράλληλη διασφάλιση της ποιότητάς του.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες οµάδες, µε
τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των οµάδων :
Κριτήρια Οµάδας Α: Προτεινόµενη µεθοδολογία οργάνωσης και εκτέλεσης του Έργου:
Α. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και
ενσωµάτωσή τους στην τεχνική προσφορά, ποιότητα µεθοδολογίας και
σαφήνεια περιγραφής της προσέγγισης κάθε ενότητας του έργου, σαφήνεια
κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας.
2. Επάρκεια και σαφήνεια της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και των

70%
20%

30%

µέσων – εργαλείων που προτείνονται
3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα της ανάλυσης του περιεχοµένων των
παραδοτέων του έργου.

Κριτήρια Οµάδας Β: Υποψήφιος Ανάδοχος και Οµάδα Έργου
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20%

Β. Υποψήφιος Ανάδοχος και Οµάδα Έργου
1.

30 %

Συναφής προηγούµενη εµπειρία του υποψηφίου αναδόχου και επαρκής

20%

τεκµηρίωση της µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα Η
καθώς και βιογραφικά σηµειώµατα του υπευθύνου του έργου και της Οµάδος
Έργου
2.

Αποτελεσµατικό σχήµα υλοποίησης του Έργου και λεπτοµερής

10%

προσδιορισµός καθηκόντων ανά στέλεχος της Οµάδος του Έργου

Η βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθµών σε ένα βαθµό για την τεχνική
προσφορά κάθε υποψηφίου θα γίνει µε τη µέθοδο που ακολουθεί:
Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους κριτήρια των οµάδων. Η βαθµολογία κάθε
κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθµούς , για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς
οι
απαιτήσεις της διακήρυξης .
Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς , στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
της διακήρυξης .
Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων κάθε οµάδας κριτηρίων.
Το άθροισµα των βαθµών των οµάδων κριτηρίων αποτελεί το Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς του κάθε
υποψηφίου ΤΒ(i).
4 - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η
τελική
οικονοµικών
τύπο

κατάταξη
των
προσφορών
γίνεται
προσφορών) κατά αύξουσα τάξη ,

(µετά
µε

την
βάση

αποσφράγιση
των
τον
ακόλουθο

Λ’=ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου:
ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi=το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi=Kmin/Ki*100
Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
Κi

= το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα παραπάνω κριτήρια.
Αντιπροσφορές
σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και για ουδεµία αιτία γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά υποψηφίου αναδόχου είναι χαµηλότερη κατά 25% ή
παραπάνω, από το προϋπολογισµό του έργου, η επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητεί γραπτώς από τον
υποψήφιο ανάδοχο διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του.
Οι διευκρινήσεις αυτές µπορούν να αφορούν:
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α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο υποψήφιος
ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και
γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Η επιτροπή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο ανάδοχο, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των
παρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωµοδοτεί στο σχετικό πρακτικό της για την απόρριψη ή µη της
συγκεκριµένης προσφοράς.
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Ανήκει στη µε αριθµ. …………………………………………… απόφαση (διακήρυξη ……………….)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ`
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α`290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος Παραρτήµατος, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆.
118/2007:
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης.
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ε)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και
πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
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Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει
καταδικασθεί, µε αµετάκλητη για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ) δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ) απάτη, κατά την έννοια
του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους ,από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης..
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους , από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους , από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, της χώρας εγκατάστασής τους, που
ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος ΣΤ, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
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ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου ανάδοχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου ανάδοχου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου
ανάδοχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση.
Τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (
για τον ή τους νόµιµους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
έχει καταδικασθεί για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ) δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ) απάτη, κατά την έννοια
του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει
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9.

στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος ΣΤ, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους
νόµιµους εκπροσώπους του
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο
Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου ανάδοχο ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου ανάδοχο ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υποψήφιου ανάδοχο στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.
Οι συνεταιρισµοί
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου ανάδοχο,
και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του
υποψήφιου ανάδοχο, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων
του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα.

2.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.

3.

4.

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
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6.

7.

8.

9.

ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος
ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και σε διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη
∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

2.

Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, συνεταιρισµός).
Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας µε το οποίο :
να εγκρίνεται η συµµετοχή του κάθε µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας :
o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και
o στο ∆ιαγωνισµό.
− να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
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Ανήκει στη µε αριθµ. …………………………………………………. απόφαση (διακήρυξη ……………)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : «

/2010
»

Για την εκτέλεση του έργου
«Παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης, σχετικά µε το
προτεινόµενο έργο : Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής
Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο
ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης»
Παπάγου σήµερα ………………………………………., στο κατάστηµα του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων [ Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου ] , οι υπογράφοντες τη σύµβαση
:
1.
Ο …………………….. , ………………………………………………………… ………………………………….,
ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου , σύµφωνα µε την απόφαση αριθµ.
………………………. του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και
2.
Ο …………………………………….., νόµιµος εκπρόσωπος της «……………………. », σύµφωνα
µε το ισχύον καταστατικό της εν λόγω εταιρείας και την από ……………… απόφαση του ∆Σ αυτής ,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
Με την απόφαση αριθµ. ………………………………… του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και υποστήριξης,
σχετικά µε το προτεινόµενο έργο : Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής
Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της
Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης», εφεξής το «Έργο», στην
«………………………….».
Ύστερα από τα παραπάνω, η « …………………………. », ονοµαζόµενη στο εξής ο «ανάδοχος»,
αναλαµβάνει την εκτέλεση του εν λόγω έργου, µε τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις :
Άρθρο 1ο
«ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ »
Ο «ανάδοχος» αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου «Παροχή εξειδικευµένων νοµικών υπηρεσιών και
υποστήριξης, σχετικά µε το προτεινόµενο έργο : Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών
Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο
ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης» έναντι συνολικής
αµοιβής
( συµπεριλαµβανοµένων
των νόµιµων κρατήσεων και του ΦΠΑ 23%) ποσού
……………………………………………………………………………(………. € ) και εντός του συµβατικώς
προβλεπόµενου χρόνου, όπως ειδικώς ορίζεται στο Παράρτηµα Γ΄ (άρθρο 3 «∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, η οποία αποτελεί
δεσµευτικό για τον ανάδοχο συµβατικό τεύχος που διέπει την εκτέλεση του Έργου.
Άρθρο 2ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η οριστική , ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που θα συσταθεί µε απόφαση του ΥΜΕ. Η παραλαβή του
Έργου θα γίνει τµηµατικά σε φάσεις από την ΕΠΠ. Η διαδικασία των τµηµατικών παραλαβών
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
(α)
Κάθε προσχέδιο παραδοτέου παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) εργάσιµες µέρες
πριν το τέλος της προθεσµίας παράδοσης της αντίστοιχης φάσης.
(β) Κάθε παραδοτέο παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την
ηµεροµηνία αποδοχής , από την Αναθέτουσα Αρχή, του προσχεδίου.
(γ) Ο Ανάδοχος εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή του παραδοτέου καλείται να παρουσιάσει τα
αποτελέσµατα του Έργου ενώπιον της ΕΠΠ, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το παραδοτέο (τµήµα ή όλο)
συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογηµένο. Σε περίπτωση που η ΕΠΠ διαπιστώσει
ατέλειες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις από τις συµβατικές υποχρεώσεις τις γνωστοποιεί εγγράφως στον
Ανάδοχο υποδεικνύοντας τις απαιτούµενες διορθώσεις.
(δ)
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών προς τις υποδείξεις της
ΕΠΠ.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας η ΕΠΠ προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν
πραγµατοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαµβάνεται η ως
άνω διαδικασία για µια ακόµη φορά. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της
ΕΠΠ, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει δικαίωµα να
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.
Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρµογή) δεν µπορεί να υπερβεί τις
είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες για κάθε τµηµατική παράδοση. Ο Ανάδοχος σ’αυτό το διάστηµα πρέπει να
παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το έργο της
Επιτροπής.
Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της τελευταίας
φάσης του Έργου από την αρµόδια ΕΠΠ.
Άρθρο 3ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος.
 Οι νόµιµες κρατήσεις, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του αναδόχου, βαρύνουν
τον ίδιο.
Οι παραπάνω πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών :
•
του πρακτικού παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή (ΕΠΠ) και
•
του τιµολογίου του αναδόχου ,
ως εξής:
 Ποσοστό ύψους 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µετά την
ολοκλήρωση της 1ης ενότητας του έργου και της κατάθεσης των σχετικών παραδοτέων από τον
ανάδοχο.
 Ποσοστό ύψους 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µετά την
ολοκλήρωση της 2ης ενότητας του έργου και της κατάθεσης των σχετικών παραδοτέων από τον
ανάδοχο.
 Ποσοστό ύψους 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µετά την
ολοκλήρωση της 3ης ενότητας του έργου και της κατάθεσης του σχετικού παραδοτέου από τον
ανάδοχο.
 Ποσοστό ύψους 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ, θα καταβληθεί µετά την
ολοκλήρωση της 4ης ενότητας του έργου και της κατάθεσης των σχετικών παραδοτέων από τον
ανάδοχο.
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Άρθρο 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο «ανάδοχος » κατέθεσε την µε
αριθµ. ……………………………………………εγγυητική επιστολή της «………………………………………….. »,
Κατάστηµα …………….. ( ……… ), ποσού …………………………………………. ευρώ # ………... € #.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , αξίας ίσης µε το 10 % της συνολικής δαπάνης
του έργου ( χωρίς Φ. Π. Α. ) , θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση του έργου και την οριστική ,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή.
Άρθρο 5ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου ενώ, για θέµατα που δεν ρυθµίζονται
ρητά από τη σύµβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις
αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη η κατακύρωση, η προσφορά του αναδόχου και η διακήρυξη, µε την ως
άνω αναφεροµένη σειρά ισχύεις και µόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερµηνεία και
εφαρµογή της σύµβασης.
Άρθρο 6ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαµβάνει
την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα ανακαλύψουν κατά
την εκτέλεση της Σύµβασης και την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Επίσης, οφείλει να
µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του έργου που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα
εκτελέσουν, χωρίς την προηγούµενη προς τούτου έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος όρους, νοείται ως «εµπιστευτική» κάθε πληροφορία ή στοιχεία,
ακόµα κι αν δεν έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοιο. Εµπιστευτική θεωρείται πληροφορία η οποία ακόµα κι
αν είναι γνωστή σε τρίτους δοµείται µε τέτοιον τρόπον που της προσδίδεται ιδιαίτερη σηµασία ή αξία.
Ο ανάδοχος οφείλει:
- να µεταφέρει και επιβάλλει την ανωτέρω υποχρέωση εµπιστευτικότητας στο προσωπικό του, τους
συνεργάτες και υπεργολάβους του και σε οποιονδήποτε συνδεόµενο µε αυτόν για την εκτέλεση του
παρόντος έργου.
- να διασφαλίζει την διαφύλαξη των πληροφοριακών στοιχείων, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής
ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες.
- να µην προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότης ασυµβίβαστες µε τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση αθέτησης της ως άνω υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να εφαρµόσει τις κυρώσεις του Π∆ 118/2007.
Άρθρο 7ο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, καθώς
και τα παραδοτέα θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να τα
διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που
προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις µη
προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύµβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά
την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε
ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη
τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
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ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι
του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης
ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
Άρθρο 8ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1.Η σύµβαση αυτή διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει
όλες τις συµπεφωνηµένες υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων.
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται αυτοδικαίως οι όροι της
κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/07 « Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου » και του π.δ. 60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών» .
2. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του « αναδόχου » ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής
της σύµβασης , εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π. δ. 118 / 07 « Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου ». και του ανωτέρω π.δ. 60/07.
3.Ελλείψει
φιλικού διακανονισµού µεταξύ των συµβαλλοµένων , οποιαδήποτε διαφορά θα
διακανονισθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία που διέπει το συµβατικό αντικείµενο
της παρούσας το αντικείµενο.
4. Αρµόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας που θα προκύψει από την εκτέλεση ή/και ερµηνεία της
παρούσας µεταξύ Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και του « αναδόχου » , ορίζονται τα
καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα , συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η
οποία , αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε
τρία ( 3 ) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου.
Από τα τρία ( 3 ) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύµβασης, τα µεν δύο ( 2 ) κατατίθενται στο
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων, το δε άλλο έλαβε ο « ανάδοχος », ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της
σύµβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασµό του.
ΟΙ
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