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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 20/11/2019
Α.Π.:
2767/Φ37
ΠΡΟΣ:
1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε.
Ναυάρχου Νικοδήμου 2
Αθήνα 10557
2. REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρτέμιδος 3, ΜΑΡΟΥΣΙ 151-25
3. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε
Πλαπούτα 2 Αθήνα 11473

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του
έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών». (A’ 121).
4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». (Α’ 123).
5. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας
Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας», (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Την με αριθ. 42356/ΥΦ 776/18-4-2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016) Υπουργική Απόφαση
για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και άλλων πόρων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76
του Ν. 4375/2016.
Την υπ’ αριθ. 7337/2019 «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.» (ΦΕΚ 498/Υ.Ο.Δ.Δ./3107-2019).
Το άρθρο 85 του N.4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα“. (Α’ 134).
Το άρθρο 111 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του
Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση
του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060
από 26.08.2015 τροποποίηση αυτής.
Την με αριθμ.πρωτ. 69292/30-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα «Άρση απόσπασης, απόσπαση και ανάθεση αποκλειστικών
καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.».
Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και
ειδικότερα τα άρθρα 118 και 119.
Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (Β’ 677) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 57 του Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …».
Την με αριθ.πρωτ. 2015/19-09-2019 (Β’3522) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 1393/Φ.26.3/03-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΖ9465ΧΙ8-ΠΕΘ) Απόφαση
τροποποίησης της Συμφωνίας Επιδότησης της Δράσης «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας
για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009752 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας 2014-2020, προϋπολογισμού 835.000,00€ (Ενάριθμος: 2017ΣΕ71920012).
Τη ΣΑΕ 719/2 στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2017ΣΕ71920012 με τίτλο
«Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και
τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ».
Την υπ’ αρ. πρωτ.: 1393/Φ.37/03-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΖ9465ΧΙ8-ΠΕΘ) Τροποποίηση της
Συμφωνίας Επιδότησης της Δράσης «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική,
τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» στο Εθνικό
Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και του
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Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, προϋπολογισμού 835.000,00€ (Ενάριθμος:
2017ΣΕ71920012).
Την υπ’ αριθμ. 54160/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΘ5465ΧΙ8-ΘΝΚ) Απόφασης Έγκρισης
Ένταξης στο ΠΔΕ 2019 της ΓΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ.Οικ.Αν. του Εναρίθμου Έργου
2017ΣΕ71920012 της ΣΑΕ 719/2, με τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την
λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ».
Την με αριθμ. πρωτ.: 114388/08.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ04465ΧΙ8-7ΓΘ) κατανομή
χρηματοδότησης του Υπ. Οικ. & Αναπτ. για το έργο με ενάριθμο 2017ΣΕ71920012.
Την με αριθμ. πρωτ.: 1746/30-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ99Θ465ΧΙ8-50Υ) Απόφαση περί
Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού / Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών.
Tην με αρ. πρωτ.: 1975/Φ.52/02.09.2019 εγγραφή της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ &
Συνεργάτες Α.Ε.» στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
Tην με αρ. πρωτ.: 1284/Φ.52/28.05.2019 εγγραφή της εταιρείας «REMACO ΑΕ» στον
κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
Tην με αρ. πρωτ.: 1278/Φ.52/28.05.2019 εγγραφή της εταιρείας «ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε» στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
Την ανάγκη υποβοήθησης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π στην
διαχείριση των έργων της λόγω υποστελέχωσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ανωτέρω, τρεις (3) υποψηφίους Αναδόχους εγγεγραμμένους στον κατάλογο
Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. όπως
αποστείλουν, την προσφορά τους, για το έργο του θέματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας, όπως αποτυπώνονται στο αντικείμενο και στις προδιαγραφές στην παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου
‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’ με
δικαιούχο την Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (κατηγορία CPV 85312320-8:
“Υπηρεσίες παροχής συμβουλών”).
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην υποστήριξη της Μονάδας Β’ της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών
διαχείρισης των ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Ειδικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται στην υποβοήθηση για την:
 Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης δράσεων
 Έγκριση Διακήρυξης
 Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης
 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης
 Διοικητική Επαλήθευση Δαπάνης
 Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων
 Επιτόπια Επαλήθευση
 Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις
 Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης
 Ολοκλήρωση δράσης
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης
κατάρτιση και υποβολή των αιτήσεων πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του
τελικού υπολοίπου, σύμφωνα με το άρθρο 44 και 40 του Καν. (ΕΕ) 514/2014,
 κατάρτιση και υποβολή της Διαχειριστικής Δήλωσης και Ετήσιας Σύνοψης των τελικών
λογιστικών και άλλων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 5 του
Κανονισμού 966/2012,
 συλλογή επεξεργασία και αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και πραγματοποιήσεων για
τα αιτήματα πληρωμής στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
 παρακολούθηση των χρηματορροών και των πληρωμών των δικαιούχων, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις,
 επικοινωνία με τον φορέα χρηματοδότησης, για την εισήγηση στο Π.Δ.Ε. των ετήσιων
πιστώσεων των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και των
χρηματοδοτήσεων του
 Επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων για την
διαχείριση του Κεντρικού Λογαριασμού που έχει συσταθεί με την ΚΥΑ 107801/17-102016 (ΦΕΚ 33903/20-10-2016)
Η ομάδα του συμβούλου θα παράσχει τις υπηρεσίες της κατά κύριο λόγο με
αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, Λέκκα 23-25 Αθήνα,
για τον έλεγχο των εκεί τηρούμενων στοιχείων/φακέλων των δράσεων/έργων (έγγραφα,
παραστατικά, αρχεία τηρούμενα στο ΟΠΣ κλπ). Θα συνεργάζεται με τα στελέχη της ΕΥΣΥΔ
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και τους Δικαιούχους ενώ δύναται να εργάζονται και στην έδρα τους ή σε κάθε
άλλο πρόσφορο τόπο. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του συμβούλου θα παράσχει την
επιστημονική της άποψη και εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όταν αυτό της ζητείται. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της θα συμμετέχει σε
συσκέψεις, συναντήσεις, συνεργασίες και λοιπές δράσεις εντός και εκτός των γραφείων της
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, όταν αυτό της ζητείται από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς
την, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
μέχρι και την 02/12/2019 (10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης
πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ) και ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, Λέκκα 23-25, 5oς όροφος, 105-62 Αθήνα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε, οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση της προσφοράς τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Ν.
4412/2016, άρθρο 121).
3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές των προσφερόντων οικονομικών φορέων υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο. Συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει τους παρακάτω
ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:
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Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.1. κατωτέρω.
Β. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2. κατωτέρω.
Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στο Παράρτημα ΙΙ.
Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο
Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο
Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο
Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και κάθε επιμέρους σφραγισμένος υποφάκελος,
υποχρεωτικά, φέρουν την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π»
ΑΦΟΡΑ ΣΕ …………………….. (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα ανάλογα με τα
στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη μορφή)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΥΣΥΔ
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)
ΛΕΚΚΑ 23-25, 5ος όροφος, 105-62 ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/12/2019

Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα.
3.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες πρέπει
να περιέχει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα
με την οποία να δηλώνεται ότι:
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α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών, της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει
αντίστοιχα στοιχεία),
β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως
αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς,
γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση,
δ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016,
ε) η προσφορά ισχύει για 3 (τρείς) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της.
β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα
συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΙII).
 Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής μόνο την
ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»
3.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες πρέπει να
περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα
πρόσκληση:
1. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
2. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα εμπειρία και εργαλεία
υποστήριξης.
3. Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης
στελέχωσης της Ομάδας Έργου
3.1 Πίνακας με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου (αποτελούμενη
τουλάχιστον από τρία άτομα) όπου θα περιγραφεί αναλυτικά ο ρόλος τους, θα
δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, θα δηλωθεί το ποσοστό
συμμετοχής τους στο έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν σύμφωνα
με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Πίνακας 1 στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη
του συνόλου της Ομάδας Έργου:
Θέση στην
Ονοματεπώνυμο

Ομάδα
Έργου

Αρμοδιότητες /

Δεξιότητες /

καθήκοντα

Γνωστικό πεδίο

Απασχόληση στο
Έργο σε
ανθρωπομήνες

Ποσοστό
Συμμετοχής %

ΣΥΝΟΛΟ
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Όπου συμπληρώνεται :


Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου
στελέχους της Ομάδας Έργου,
Στην 2η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου
Στην 3η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα
βασικά καθήκοντα που θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου
Στην 4η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το
γνωστικό πεδίο στο οποίο εξειδικεύεται το στέλεχος
Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι
ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την
πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.
Στην 6η στήλη «Ποσοστό συμμετοχής %» αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής %
κάθε στελέχους σύμφωνα με την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.







Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να
καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, των μελών της Ομάδας
Έργου με τις οποίες θα δηλώνεται, ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου
του υποψηφίου και να εργαστούν εφόσον αυτό απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις της
Αναθέτουσας Αρχής και όπου αλλού τους ζητηθεί για όλο το διάστημα απασχόλησης τους
στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και
ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.







3.2 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων
προσόντων της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου
προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία:
Τίτλος σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα (Παράρτημα Ι)
Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις
κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε
ανθρωπομήνες απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη τουλάχιστον
(5) πενταετή εμπειρία στην συμμετοχή τους σε έργα που αφορούν ένα τουλάχιστον
από τα παρακάτω αντικείμενα:
o παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης
και ελέγχου έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα
Διαρθρωτικά ή Επενδυτικά Ταμεία ή άλλα Ταμεία ή άλλες πηγές
χρηματοδότησης της ΕΕ (πχ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, , ΕΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ,ΤΕΑ,ΤΕΒΑ,
HORIZON κλπ)
Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.

3.3. Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Η Οικονομική προσφορά (Παράρτημα ΙΙ) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε
χωριστό υποφάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός, υποχρεωτικά.
Ως Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων νοείται η αμοιβή σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ για το
Έργο και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει
το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή προσφοράς με αίρεση ή
προσφοράς αόριστης και ανεπίδεκτης εκτίμησης. Εάν υποβληθεί τέτοια προσφορά
απορρίπτεται.
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4.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 21/11/2019.
Η Πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς κόμβους εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις
21/11/2019 και της υπηρεσίας στις 21/11/2019.
5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1. Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο), ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α'
48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι κυρώσεις πρέπει
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
δ) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Αν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για
τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας
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παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί Επιτροπή με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου. Η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ως εξής:
6.1. Αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και το φάκελο τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται δε, κατά φύλλο,
όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι υποφάκελοι των οικονομικών
προσφορών δύναται να αποσφραγισθούν την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική
περίπτωση, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους,
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά την αξιολόγησή τους.
6.2. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εάν υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά
συμμετοχής των προσφερόντων αυτά καταγράφονται σε πρακτικό αναλυτικά και
αναφέρονται οι υποψήφιοι που απορρίπτονται και αυτοί που προχωράνε στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής.
6.3. Εάν τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης, σε αυτό το στάδιο, δεν απαιτείται η
σύνταξη πρακτικού και συνεχίζεται η διαδικασία με την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού μπορούν να ζητηθούν
διευκρινίσεις από τους προσφέροντες. Εάν παρά τις ζητηθείσες διευκρινίσεις
υπάρχουν ελλείψεις στην τεχνική προσφορά των προσφερόντων, αυτές
καταγράφονται σε πρακτικό αναλυτικά και αναφέρονται οι υποψήφιοι που
απορρίπτονται και αυτοί που προχωράνε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της
Επιτροπής.
6.4. Αν οι τεχνικές προσφορές κριθούν ικανοποιητικές δεν απαιτείται η σύνταξη
πρακτικού και συνεχίζεται η διαδικασία με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών.
6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικές
προσφορές), αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
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ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
6.6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται και μονογράφεται κατά
φύλλο και αξιολογείται με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
6.7. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην
τελική αξιολόγηση των προσφορών. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η κατάταξη
των προσφορών θα γίνει κατά φθίνουσα τάξη. Σε περίπτωση που περισσότεροι
του ενός υποψήφιοι έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς τιμή, διενεργείται
κλήρωση. Στην κλήρωση καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι υποψήφιοι. Η
Επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό αναλυτικά τη σειρά κατάταξης όλων των
προσφερόντων και εισηγείται Προσωρινό Ανάδοχο. Το πρακτικό αυτό
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
6.8. Για όλα τα ανωτέρω στάδια, η επιτροπή συντάσσει ένα πρακτικό στο οποίο θα
περιγράφονται σε διακριτά στάδια, όλες οι διαδικασίες και η τελική κατάταξη των
υποψηφίων. Στο ίδιο πρακτικό εισηγείται ως Προσωρινό Ανάδοχο τον υποψήφιο
που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής και το διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή.

7.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1
Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών και την έκδοση του
Πρακτικού που εισηγείται τον Προσωρινό Ανάδοχο και εφόσον η Αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ζητά
εγγράφως από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων απόρριψης της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 της παρούσης, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις με ημερομηνία έκδοσης έως τρείς μήνες
πριν την υποβολή τους. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5.
β) Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος, που
αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 5 της παρούσης,
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους
ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα
ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.
γ) Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος, που
αναφέρονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 5 της παρούσης, πιστοποιητικό από
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της παραγράφου 2δ του άρθρου 5 της παρούσας,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης
Εάν διαπιστωθεί ότι:
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
β) δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας/προθεσμιών που τίθεται με την παρούσα
πρόσκληση τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών, ή
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους λόγους
αποκλεισμού του άρθρου 5,
η Αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την υποβληθείσα προσφορά και προσκαλεί τον
επόμενο υποψήφιο Ανάδοχο στη λίστα κατάταξης.
7.2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας της παραγράφου
7.1., και εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας
σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Απόφαση
Κατακύρωσης, η οποία διαβιβάζεται καταρχήν στους μη επιλεγέντες υποψήφιους.
7.3 Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις βάσει του άρθρου 13 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017
(ΦΕΚ 677 Β’) και μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
ανάδοχο και τον καλεί, εφόσον υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 7 της παρούσας, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση του εγγράφου με την κατάθεση Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016, η οποία θα
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7.4 Οι Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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7.5

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την
οριστική παραλαβή του Έργου.

Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας
δημόσιας σύμβασης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
8.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
ξεπεράσει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι
συνολικό ποσό τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπ/νου ΦΠΑ
(24%) και θα χρηματοδοτηθεί από το πακέτο εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλων» της Δράσης
με τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και
τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ» από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
2014-2020, με ενάριθμο 2017ΣΕ71920012 και κωδικό ΟΠΣ 5009752.
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό δεν γίνεται αποδεκτή.
9.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής, ο Σύμβουλος για την
αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, καλείται να συντάσσει ανά μήνα
απολογιστικές εκθέσεις παρασχεθεισών υπηρεσιών στις οποίες θα αναγράφονται
αναλυτικά οι ειδικότερες εργασίες που πραγματοποιεί. Τις απολογιστικές εκθέσεις θα τις
καταθέτει εντός 5 ημερών από τη λήξη του μήνα τον οποίο αφορά η εκάστοτε έκθεση, ως
παραδοτέο του έργου, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β’.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Απολογιστικές εκθέσεις παρασχεθεισών υπηρεσιών στις οποίες
θα αναγράφονται αναλυτικά οι ειδικότερες εργασίες που
πραγματοποιεί

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ανά μήνα (εντός 5
ημερών από τη λήξη του
μήνα τον οποίο αφορά
η εκάστοτε έκθεση)

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β’ δύναται να ορίζει τα ειδικότερα τμηματικά
παραδοτέα του Συμβούλου.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ 107/Α΄/19-52013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε τέσσερις (04) ισόποσες δόσεις με
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μετά την πιστοποίηση των
υπηρεσιών από την Επιτροπή της υπ’ αριθμ. 121/21.01.2019 Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η έναρξη υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η υπογραφή της. Η διάρκεια υλοποίησης
του έργου είναι τέσσερις (04) ημερολογιακοί μήνες.
11. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος
τους, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε
περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς των προσφορών θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί
ένσταση του άρθρου 127 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η
ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το
άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%).
13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που
προβλέπεται στο άρθρο 218 του Ν4412/16.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου.
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ως
ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του
Ελληνικού Δημοσίου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Απαιτείται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -

14 / 40

ΑΔΑ: 6ΞΒ746ΜΤΛΒ-Ξ9Ζ

19PROC005887785 2019-11-21

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου
106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
16. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
16.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
Νόμου 4412/2016.
16.2 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος
δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και
πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται
δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
16.3 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο,
στα πλαίσια του παρόντος έργου θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσουν
ελεύθερα. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εξουσίες που
απορρέουν από αυτά ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την
καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση.
Όλο το υλικό που παράγεται θα παραδίδεται στον Δικαιούχο από τον Ανάδοχο κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα
του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.. Όλα τα
παραδοτέα και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου θα αποτελούν αποκλειστική
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορεί να τα νέμεται, χρησιμοποιεί και
εκμεταλλεύεται κατά βούληση.
16.4 Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
16.5 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την
παρούσα ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.
16.6 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
16.7 Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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17. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της
διάρκειάς της και την οριστική παραλαβή του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης ή (β) με έγγραφη συμφωνία των μερών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
18. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή
των προαναφερθεισών υπηρεσιών.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Κοινοποίηση
1. Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου
Εσωτερική Διανομή
2. Προϊσταμένη Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
3. Υπεύθυνος Λογαριασμού
4. Φάκελος Έργου
5. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Τηλέφωνο:

/

/

Τόπος Γέννησης:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ημερομηνία
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Απόκτησης
Τίτλου

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

Καθήκοντα

Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)

/ / - //

//- //
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Παράρτημα ΙΙ
(Οικονομική Προσφορά)
Προς:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τους Όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διαγωνισμού,
ο κάτωθι Διαγωνιζόμενος : ……………………………………………………….…………………………………..
(να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας)

για το Έργο :
«Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π»
Προσφέρει την τιμή :

ΤΙΜΗ Α/Μ

ΠΟΣΟ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης

% (ολογράφως) στην τιμή του προϋπολογισμού.

Ημερομηνία
Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφέροντος

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι
δυνατή

η

αδιαμφισβήτητη

ταυτοποίηση

της

διαδικασίας

σύναψης

δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ταμείου

Ασύλου,

Μετανάστευσης

και

ενταξης

και

Ταμείου

Εσωτερικής

Ασφάλειας, και άλλων πόρων]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100022690]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΚΚΑ 23-25 / ΑΘΗΝΑ / 10562]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
- Τηλέφωνο: [210-3256551]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [SKOSTOPOULOU@MNEC.GR]
-

Διεύθυνση

στο

Διαδίκτυο

(διεύθυνση

δικτυακού

τόπου)

(εάν

υπάρχει):

[WWW.AMIFISF.GR]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’
Ε.Υ.ΣΥ.Δ

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

/

CPV:

85312320-8:

“Υπηρεσίες

της

παροχής

συμβουλών”]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[

]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[

]

Εάν

δεν

υπάρχει

εγκατάστασης
αναφέρετε

του

ΑΦΜ

οικονομικού

άλλον

ταυτοποίησης,

στη

χώρα
φορέα,

εθνικό

εφόσον

αριθμό

απαιτείται

και

υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση

στο

Διαδίκτυο

(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι

εγγεγραμμένος

σε

κατάλογο/Μητρώο

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

επίσημο

εγκεκριμένων

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό

(π.χ.

βάσει

εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου

απαιτείται,

στην ενότητα

Γ

του

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α)

Αναφέρετε

την

ονομασία

του

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,

α) [……]

κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση

διατίθεται

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

ηλεκτρονικά,
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αναφέρετε:

β)

(διαδικτυακή

αρχή

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

φορέας

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

αναφοράς

κατά

εγγράφων):[……][……][……][……]

περίπτωση,

την

κατάταξη

στον

iv

επίσημο κατάλογο :

έκδοσης,

διεύθυνση,
επακριβή

ή

στοιχεία
των

γ) [……]

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,

συμπληρώστε

τις

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
IV,

ενότητες

περίπτωση

Α,

Β,

Γ,

ΜΟΝΟ

ή

Δ

εφόσον

δ) [] Ναι [] Όχι

κατά
αυτό

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να

προσκομίσει

εισφορών

βεβαίωση

κοινωνικής

πληρωμής

ασφάλισης

και

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα

δίνουν

αναθέτουσα
φορέα

να

τη

δυνατότητα

αρχή
τη

ή

στον

λάβει

στην

αναθέτοντα

απευθείας

μέσω

ε) [] Ναι [] Όχι

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα

στην

ένωση

ή

α) [……]

κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)

Προσδιορίστε

τους

οικονομικούς

φορείς

από

στη

κοινού

που

άλλους

συμμετέχουν

διαδικασία

β) [……]

σύναψης

δημόσιας σύμβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυμία

της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος

[

ή

των

τμημάτων

για

τα

οποία

]

ο

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και

[……]

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία

[……]

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Ο

οικονομικός

Απάντηση:
φορέας

στηρίζεται

στις

[]Ναι []Όχι

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η

παρούσα

πληροφορίες

ενότητα

συμπληρώνεται

απαιτούνται

ρητώς

από

μόνον
την

εφόσον

αναθέτουσα

οι

σχετικές

αρχή

ή

τον

αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο

οικονομικός

φορέας

Απάντηση:
προτίθεται

να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Εάν

ναι

παραθέστε

προτεινόμενων
ποσοστό

της

κατάλογο

υπεργολάβων
σύμβασης

και
που

αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές

Απάντηση:

καταδίκες:
Υπάρχει

αμετάκλητη

καταδικαστική

[] Ναι [] Όχι

απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο

είναι

μέλος

του

διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει

εξουσία

εκπροσώπησης,

λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από

τους

λόγους

που

παρατίθενται

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει

οριστεί

απευθείας

περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α)

Ημερομηνία

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

της

καταδικαστικής

α) Ημερομηνία:[

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -

],
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,

σημείο-(-α): [
λόγος(-οι):[

],
]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ)

β) [……]
Εάν

ορίζεται

απευθείας

στην

καταδικαστική απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

]

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,

[] Ναι [] Όχι

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά

την

ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ;
xix

Εάν

ναι,

περιγράψτε

τα

μέτρα

που

[……]

xx

λήφθηκαν :

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών Απάντηση:

κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την

πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών

xxi

κοινωνικής ασφάλισης , στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

ασφάλισης που οφείλει

αναφερθούν

αναφερθούν

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,

λεπτομερείς

λεπτομερείς

των δεδουλευμένων τόκων ή των

πληροφορίες

πληροφορίες

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε

[……]

[……]

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1)

Μέσω

δικαστικής

ή

διοικητικής

απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας

δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxii

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

την καταβολή των φόρων ή εισφορών

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

κοινωνικής

εγγράφων):

ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

διατίθεται

xxiii

[……][……][……]

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

αφερεγγυότητα,
συμφερόντων

με

πιθανή

Απάντηση:

σύγκρουση
ή

επαγγελματικό

παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του,

αθετήσει

τις

στους

τομείς

του

υποχρεώσεις

[] Ναι [] Όχι

του

περιβαλλοντικού,

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

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί

όλα

τα

απαιτούμενα

κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

επιλογής;

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,

[....……]

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxv

το

ακόλουθο

τμήμα

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

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

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

- Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και
άλλων πόρων.], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο]

του

παρόντος

Τυποποιημένου

Εντύπου

Υπεύθυνης

Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.

Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
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x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xx

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvii

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