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ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Σ.Ε.Α.Π.Ε.Π.Ν.Π.Ι.Δ.)
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ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Έηος ίδρσζης 1943 – Καθολικός Διάδοτος Σ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έηος μεηαηροπής 2013
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (Ο.Π..) ΓΙΑ ΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΣΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ
ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Σ.Ε.Α.Π.Ε.Π.Ν.Π.Ι.Δ.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΣΕΑΠΕΠ –
ΝΠΙΔ)

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΡΟΣ
ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ

Επιτόπου ςτθν ζδρα του ΕΣΕΑΠΕΠ και ειδικότερα:
Χριςτου Λαδά 1, Ακινα ΤΚ. 10561

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Ρροςφορά
Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των
60.000,00€, πλζον ΦΡΑ 24%.
(Ρροχπολογιςμόσ με ΦΡΑ 74.400,00€ ΦΡΑ:
14.400,00€).

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΟΥ

Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το ΕΤΕΑΡΕΡ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ –
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ

Οχτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ

15/11/2017

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ

18/12/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

28/12/2017 και ϊρα 14:00

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

Επιτόπου ςτθν ζδρα του ΕΣΕΑΠΕΠ και ειδικότερα:
Χριςτου Λαδά 1, Ακινα ΤΚ. 10561 2οσ όροφοσ,
Γραμματεία -Ρρωτόκολλο (ζντυπθ Ρροςφορά)
Σε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό τουλάχιςτον τρεισ (3)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ
ΕΤΕΑΡΕΡ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΡΣ

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα

ΕΑΑ

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ

ΕΕΡ

Επιτροπι Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν

ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ
Ανάδοχοσ
Αντίκλθτοσ

Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθ Σφμβαςθ
και κα υλοποιιςει το ςφνολο του Ζργου.
Το πρόςωπο που ο ΥΡΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του,
ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου
(ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.)
ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν.

Ρροκιρυξθ

Το παρόν ζγγραφο που εκδίδεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ/
υποψθφίουσ διαγωνιηόμενουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιζχει τθν
περιγραφι του αντικειμζνου και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ
διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ.

Επίςθμθ γλϊςςα του
Διαγωνιςμοφ και τθσ
Σφμβαςθσ

Επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ και τθσ Σφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Η
παροφςα Διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ
και θ Σφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα
δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων που κα
υποβλθκοφν κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Ζργο

Το ςφνολο του υπό ανάκεςθ Ζργου.

Ρροχπολογιςμόσ
Ζργου

Η εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ).

Σφμβαςθ

Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν
για το ςφνολο του Ζργου

Συμβατικό Τίμθμα

Το ςυνολικό τίμθμα τθσ Σφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%).

Μελζτθ εφαρμογισ

H αναλυτικι μελζτθ εφαρμογισ του προτεινόμενου ολοκλθρωμζνου
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ταμείου
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ΑΡΘΡΟ 1: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΣΕΑΠΕΠ Ν.Π.Ι.Δ.
Ωσ ανακζτουςα αρχι ορίηεται το ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΥΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΡΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΕΑΡΕΡ – ΝΡΙΔ) με ζδρα ςτθ Χριςτου Λαδά 1,
Ακινα και ΤΚ. 10561.
Το ΕΤΕΑΡΕΡ-ΝΡΙΔ ςυνιςτά Επαγγελματικό Ταμείο υποχρεωτικισ επικουρικισ αςφάλιςθσ.
Διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4052/2012, των άρκρων 7 και 8 του Ν. 3029/2012 και του
Καταςτατικοφ του. Υπάγεται ςτθν εποπτεία και τον ζλεγχο του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ και
τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. Ο ςκοπόσ του ςυνίςταται ςτθν υποχρεωτικι επικουρικι
αςφάλιςθ του προςωπικοφ των δραςτθριοποιοφμενων ςτθν Ελλάδα εταιρειϊν
πετρελαιοειδϊν, κατά των κινδφνων γιρατοσ, αναπθρίασ και κανάτου με τθν χοριγθςθ
μθνιαίασ ςφνταξθσ με το ςφςτθμα των προκακοριςμζνων αλλά μθ εγγυθμζνων παροχϊν. Το
Ταμείο ζχει περίπου 6.300 μζλθ, ιτοι 2.800 ενεργοφσ αςφαλιςμζνουσ και 3.500
ςυνταξιοφχουσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα του Ταμείου
www.eteapep.gr.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά για τθν προμικεια και ςυντιρθςθ ολοκλθρωμζνου
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ΟΡΣ) για τθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν του Ταμείου. Οι
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και οι γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ του ΟΡΣ κακορίηονται
ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00€ πλζον ΦΡΑ 24% ςφνολο
74.400,00 €.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Η διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ όπου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν ανάπτυξθ και κζςθ ςε
παραγωγικι λειτουργία του ςυνόλου των Υποςυςτθμάτων που προβλζπει το παρόν ζργο
και τισ ςυςχετιηόμενεσ με αυτά υπθρεςίεσ (μετάπτωςθ δεδομζνων, πιλοτικι λειτουργία,
αρχικι φάςθ εκπαίδευςθσ, ςυντιρθςθ κλπ).
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Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει με τθν τεχνικι προςφορά του αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα είναι ουςιϊδεσ και κα λθφκεί
υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Ρροςφορά που προβλζπει χρόνο υλοποίθςθσ
μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο κα απορρίπτεται.
Ρροτείνεται θ οργάνωςθ των εργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου να γίνει με τμθματικό
τρόπο και με τμθματικι παράδοςθ των υποςυςτθμάτων λογιςμικοφ, διαςφαλίηοντασ
αφενόσ τθν ζγκαιρθ υλοποίθςθ των επιμζρουσ παραδοτζων, αφετζρου τθν επίτευξθ
ποιοτικοφ αποτελζςματοσ.
Το ςφνολο των εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων του ΟΡΣ κα πρζπει να ζχουν τεκεί ςε
πλιρθ λειτουργία με τθ λιξθ του όγδοου (8ου) θμερολογιακοφ μινα από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ των υποςυςτθμάτων που κα περιλαμβάνονται ςτισ τμθματικζσ
υλοποιιςεισ κα γίνει ςε ςυμφωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθ διάρκεια τθσ Μελζτθσ
Εφαρμογισ.
Σε κάκε περίπτωςθ οι υποψιφιοι ανάδοχοι καλοφνται να τεκμθριϊςουν ςτθν προςφορά
τουσ αφενόσ τθν πρόταςθ οργάνωςθσ του ζργου ςτισ επιμζρουσ φάςεισ και αφετζρου το
χρόνο υλοποίθςθσ κάκε φάςθσ.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα.

ΦΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΗΝΕ
1 2 3 4 5 6 7 8

Φάςη Α - Μελζτη εφαρμογήσ
Φάςη Α - Παραλαβή/Ζγκριςη Μελζτησ Εφαρμογήσ
Φάςη Β - Ανάπτυξη και παραμετροποίηςη
εφαρμογϊν, Μετάπτωςη δεδομζνων
Φάςη Β – Εγκατάςταςη ΟΠ
Φάςη Β – Εκπαίδευςη Χρηςτϊν
Φάςη Γ – Πιλοτική Λειτουργία / Τποςτήριξη Χρηςτϊν
Οριςτική Παραλαβή και Ζναρξη Περιόδου Εγγυημζνησ
Καλήσ Λειτουργίασ υςτήματοσ

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ
Ο παρϊν ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
τισ διατάξεισ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Φ. 51010/οικ.19976/861/15.10.2014) όπωσ ιςχφει.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η προκιρυξθ
του διαγωνιςμοφ δθμοςιεφκθκε ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ
www.eteapep.gr ςτισ 15/11/2017.

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να υποβάλλουν τισ προςφορζσ
τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν 28θ
Δεκεμβρίου 2017 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 14:00 ςτα γραφεία του Ταμείου Χριςτου Λαδά 1,
Τ.Κ. 105 61 Tμιμα Γραμματείασ όροφοσ 2οσ. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και δεν παραλαμβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα του Ταμείου ςτθν οδό Χριςτου Λαδά 1, 105 61
Ακινα, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου ςτο 2ο όροφο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ με επιςτολι, ι τθλεομοιοτυπία ι
με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ςτον κφριο Χρ. Ευαγγελινζλθ τθλ. 2103319800 email:
cevangelinelis@eteapep.gr ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το
περιεχόμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ μζχρι 8 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Το Ταμείο κα απαντιςει ταυτόχρονα και
ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ το αργότερο 3 θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προςφορϊν.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν: νομικά πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ ι
ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά.
Οι ενϊςεισ και κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι
προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορά.
Οι υποψιφιοι πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που κακορίηονται ςτο
άρκρο
12
«ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΑΚΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)»
και να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτα άρκρο 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και άρκρο 14 «ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ».
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ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Στο Διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τθ διαδικαςία όςοι εμπίπτουν ςε
μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ :


Τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που
προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ
και κανονιςτικζσ διατάξεισ



Ζχει κινθκεί εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ,
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια
διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ



Ζχουν καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με τισ
νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ, και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν
επαγγελματικι διαγωγι



Ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμζνωσ
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο ενδζχεται να διακζτει το Ταμείο.



Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τθν πλθρωμι φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ
νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι. Είναι ζνοχοι ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται κατά τθν
εφαρμογι τθσ παροφςασ.



Οι ενϊςεισ προςϊπων ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ.

Επίςθσ προςφορά αποκλείεται από τθν περαιτζρω αξιολόγθςι τθσ όταν:


Είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι είναι υπό αίρεςθ ι περιζχει ελλιπι ι
ανακριβι ςτοιχεία



Εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερόμενου κόςτουσ ςε άλλο μζροσ πλθν
τθσ οικονομικισ προςφοράσ.



Υπερβαίνει το ςυνολικό προχπολογιςμό του ζργου



Δεν ζχουν υποβλθκεί τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά



Δεν καλφπτει το ςφνολο του ηθτοφμενου ζργου όπωσ αυτό ορίηεται ςτο
ΡΑΑΤΗΜΑ Α



Δεν προκφπτει με ςαφινεια από τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ θ προςφερόμενθ
τιμι και δεν ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό άρκρο.



Δεν είναι ςφμφωνθ με επιμζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει προςφορά αιτιολογθμζνα, ανεξάρτθτα
από το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ χωρίσ θ απόρριψθ αυτι να γεννά
οιαδιποτε αξίωςθ για αποηθμίωςθ του απορριπτόμενου υποψθφίου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ).
Κάκε διαγωνιηόμενοσ που πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 10 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» οφείλει να διακζτει επιπλζον οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
κακϊσ και ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν
άρκρο.
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι που υποβάλουν προςφορά κα πρζπει να πλθροφν και να
τεκμθριϊνουν επαρκϊσ τισ παρακάτω προχποκζςεισ επί ποινι αποκλειςμοφ. Οι παρακάτω
προχποκζςεισ πρζπει να καλφπτονται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ και τουσ
ειδικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ ζνωςθσ – κοινοπραξίασ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν.
Συγκεκριμζνα απαιτείται: να διακζτουν άρτια καταρτιςμζνο προςωπικό, τθν κατάλλθλθ
υλικοτεχνικι υποδομι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να φζρουν εισ πζρασ το ζργο και να διακζτουν
αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςυνεργαςίασ με αςφαλιςτικά ταμεία ζχοντασ
υλοποιιςει παρόμοια ζργα με επιτυχία ςτο παρελκόν.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλλουν
µαηί µε τθν προςφορά τουσ, µζςα ςε χωριςτό φάκελο µε τθν ζνδειξθ «∆ικαιολογητικά», τα
εξισ:




Αίτηςη ςυµµετοχήσ ςτον διαγωνιςµό (µε τθν µορφι επιςτολισ), θ οποία
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόςωπο του ςυµµετζχοντα (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
από τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ όλων των ςυµµετεχόντων ςτθν ζνωςθ), κα
δθλϊνονται επίςθσ τα ποςοςτά ςυµµετοχισ κάκε µζλουσ και ο κοινόσ νόµιµοσ
εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ.
Τπεφθυνη ∆ήλωςη του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτην οποία θα
αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςτην οποία ο /οι νόμιμοι
εκπρόςωποσ/οι του υποψηφίου προμηθευτή (ςημ: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και
Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτών, εφόςον πρόκειται για Ε.Π.Ε και
Ι.Κ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτών, εφόςον για Α.Ε. ο Πρόεδροσ και ο Διευθφνων
Σφμβουλοσ αυτήσ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάθε άλλου νομικοφ προςώπου), κα
δθλϊςει ότι μζχρι και τθν θμζρα τθσ υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ ι τθσ κατάκεςισ τθσ
ςτο ταχυδρομείο:
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α) Δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλητη δικαςτική απόφαςη για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήματα ήτοι για :
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ – πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L τθσ 11.11.2008 ς.42)
Δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των
κρατϊν – μελϊν τθσ Ζνωςθσ (EE C τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα ( ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ Ελλθνικι Νομοκεςία
Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαικϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995,
ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ48)
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία
ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο αυτισ,
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά
με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ (EE L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ166)
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο
2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ο.1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013
(Αϋ 215)
β) Δεν ζχει καταδικαςτεί επίςησ, με αμετάκλητη δικαςτική απόφαςη για κάποιο από τα
αδικιματα του αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ
εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ απλι ι δόλιασ
χρεοκοπίασ
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γ) Δεν τελεί υπό πτϊχευςη, εκκαθάριςη, παφςη εργαςιϊν, αναγκαςτική διαχείριςη,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ςε διαδικαςία εξυγίανςησ (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν
/ νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία) και επίςησ ότι δεν ζχει κινηθεί
εναντίον του διαδικαςία κήρυξησ ςε πτϊχευςη, κοινή ή ειδικήσ εκκαθάριςησ ςε
λειτουργία αναγκαςτικήσ διαχείριςησ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ (ι ςε περίπτωςθ
αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία)
δ) Δεν ζχει κηρυχθεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςη προμηθειϊν ή υπηρεςιϊν του δημοςίου
τομζα
ε) Δεν ζχει τιμωρηθεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμηθειϊν ή υπηρεςιϊν
του δημοςίου τομζα


Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα
τουσ όρουσ τησ και ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ
ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ με απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου του Ταμείου
 Τα νομικά πρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και
ςυγκεκριμζνα :
1. Εάν ο προςφζρων είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ :
ΦΕΚ ςφςταςθσ, αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν
δθμοςιευκεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ ι επικυρωμζνο αντίγραφο
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει),
ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευκεί το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ
του νομικοφ προςϊπου, πρακτικό ΔΣ ι διαχειριςτι/ϊν περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό, το οποίο μπορεί να παρζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται
από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε
περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθσ προςφορά και
τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ
αντίκλθτοσ, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων
του καταςτατικοφ/ μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
2.

εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. :

Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά ι
επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει), πιςτοποιθτικό
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ/ μθ λφςθσ
τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
3.

Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςη ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να καταθζςει :
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Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με
τθν περίπτωςθ (νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).
Ρράξθ του αρμόδιου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ
ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία και ςτο Διαγωνιςμό
Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου :
-

-

Να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/Κοινοπραξία
Να αναγράφονται και να οριοκετοφνται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια τα
ποςοςτά ςυμμετοχισ του κακενόσ μζλουσ, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των
μελϊν το μζροσ τθσ προμικειασ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που
αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,
Να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ
Να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν
εκπλιρωςθ τθσ προμικειασ
Να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ
ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ
και των μελϊν τθσ ζναντι του Ταμείου.

Ειδικά για τισ ενϊςεισ προμθκευτϊν, ιςχφουν και τα ακόλουκα:
Η ένωςθ προμθκευτών υποβάλλει κοινθ́ προςφορά , θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλο υσ τουσ προμθκευτέσ που αποτελούν τθν ένωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ
εξουςιοδοτθμζνο ειδικά , με πιςτοποίθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφθ́σ όλων των
εκπροςϊπων των ςυμμετεχόντων . Στθν προςφορά απαραιτθ́τωσ πρέπει να προςδιορίηεται
θ έκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχθ́σ του κάκε μέλουσ τθσ ένωςθσ.
Με τθν υποβολθ́ τθσ προςφοράσ , κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον . Σε
περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ , θ ευκύνθ αυτθ́ εξακολουκεί μέχρι
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςύμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που , εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδθ́ποτε λόγο θ́ ανωτέρασ βίασ , μζλοσ
τθσ ένωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεώςεισ τθσ ένωςθσ κατά τον χρόνο
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν , τα υπόλοιπα μέλθ ςυνεχίηουν
να έχουν τθν ευκύνθ
ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι . Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει
κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ , τα υπόλοιπα μέλθ ςυνεχίηουν να έχουν τθν
ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ α υτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ . Τα υπόλοιπα μέλθ
τθσ ένωςθσ και ςτισ δύο περιπτώςεισ μπορούν να προτείνουν αντικατάςταςθ
. Η
αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του Ταμείου
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ΑΡΘΡΟ 14: ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
ΣΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ τεχνικισ και οικονομικισ φερεγγυότθτασ των
ςυμμετεχόντων ηθτοφνται από τον ςυμμετζχοντα µε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ (µζςα ςτον
φάκελο µε τθν ζνδειξθ «∆ικαιολογθτικά») και τα ακόλουκα δικαιολογθτικά που
αποδεικνφουν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό, τα οποία πρζπει να
κατατεκοφν µαηί µε τθν προςφορά:







Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα.
Υπεφκυνθ διλωςθ ότι άνω του 25% του ανκρϊπινου δυναµικοφ που κα ςτελεχϊςει
τθν οµάδα ζργου κα πρζπει να προζρχεται από ςτελζχθ του Αναδόχου µε ςφµβαςθ
αορίςτου ι οριςµζνου χρόνου διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν.
Αντίγραφα ι αποςπάςµατα ιςολογιςµϊν των δυο (2) προθγοφµενων οικονοµικϊν
χριςεων του ζτουσ του διαγωνιςµοφ ςτισ περιπτϊςεισ που προκφπτει από το νόµο
υποχρζωςθ ςφνταξθσ ιςολογιςµοφ µε τα αντίςτοιχα Ριςτοποιθτικά Ορκωτϊν
Λογιςτϊν ι Ελεγκτϊν (εφόςον υποχρεοφνται εκ του νόµου να ζχουν) του
διαγωνιηόµενου (ι των µελϊν τθσ κοινοπραξίασ) από όπου πρζπει να προκφπτει επί
ποινισ αποκλειςµοφ ότι ζχουν µζςο κφκλο εργαςιϊν για τα τελευταία δυο (2) ζτθ
φψουσ µεγαλφτερου από το 50% του προχπολογιςµοφ του ζργου πλζον Φ.Ρ.Α.
Ρίνακασ µε τα κυριότερα ζργα του Υποψθφίου, αντίςτοιχου αντικειμζνου και
ανάλογθσ κριςιµότθτασ µε το υπό ανάκεςθ ζργο που εκτελζςτθκαν ι βρίςκονται ςε
εξζλιξθ κατά τα δυο (2) τελευταία ζτθ,

Πλα τα αναφερόµενα δικαιολογθτικά των άρκρων 13 και 14 πρζπει να υποβλθκοφν ςε
πρωτότυπα ι ςε νόµιµα επικυρωµζνα αντίγραφα και ςτισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ να υπάρχει
κεωρθµζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Πλα τα δικαιολογθτικά / απαιτιςεισ των άρκρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, κεωροφνται
ουςιϊδθ και θ παράλειψθ υποβολισ ενόσ εκ των παραπάνω αποκλείει τον διαγωνιηόµενο
από τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ του διαγωνιςµοφ.
Το Ταμείο επιφυλάςςεται να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο κρικεί
απαραίτθτο µετά τθν ανάγνωςθ των νοµιµοποιθτικϊν και λοιπϊν εγγράφων ςτοιχείων που
κα υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόµενουσ και οι διαγωνιηόµενοι υποχρεοφνται να το
προςκοµίςουν.
Σημείωση: Αντί πρωτοτφπων θ́ επικυρωμένων αντιγράφων γίνονται αποδεκτά για τα
παραπάνω αιτοφμενα Ροινικά μθτρϊα και Ριςτοποιθτικά ευκρινι φωτοαντίγραφα των
αντίςτοιχων πρωτοτφπων πιςτοποιθτικϊν των ελλθνικών δικαςτικών και διοικθτικών αρχών.
Ομοίωσ γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΣΡΟΠΟ
ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΙΧΤ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ
προχποκζςεισ, το νομικό πλαίςιο, τισ προδιαγραφζσ και εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται
από τθν παροφςα προκιρυξθ. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι
περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθ προκιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ
αποδεκτζσ και απορρίπτονται. Η προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλα τα ηθτοφμενα από
τθν προκιρυξθ και το παράρτθμα αυτισ, οι όροι τθσ οποίασ ςτο ςφνολό τουσ,
χαρακτθρίηονται υποχρεωτικοί και ουςιϊδεισ, εκτόσ εάν αλλιϊσ ρθτϊσ αναφζρονται. Οι
προςφορζσ υποβάλλονται επί ποινι αποκλειςμοφ ςε δφο αντίγραφα μζςα ςε φάκελο
ςφραγιςμζνο, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να περιζχουν ςβθςίματα,
διαγραφζσ, διορκϊςεισ και παραπομπζσ.
2.- Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ςε κλειςτό και
ενςφράγιςτο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟΥ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΕΑΡΕΡ-Ν.Ρ.Ι.Δ.», με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
i.

Μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν διεφκυνςθ:
ΕΤΕΑΡΕΡ-ΝΡΙΔ, Χριςτου Λαδά 1, Τ.Κ. 10561, Ακινα

ii.

Ιδιοχείρωσ ςτα γραφεία του Ταμείου ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ, ςτον 2 ο
όροφο, και ϊρεσ από 09:00 ζωσ 13:00.

3.- Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Ρζμπτθ 28 Δεκεμβρίου 2017 και ϊρα 14:00.
4.- Ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ, προςμετροφμενθ από τθν επόμενθ τθσ
θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
5.- Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα απαραίτθτα
ςτοιχεία, ιτοι:
α. Η ζνδειξθ «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟΥ
ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑΡΕΡΝΡΙΔ».
β. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιζχει τρεισ (3) ανεξάρτθτουσ ςφραγιςμζνουσ
φακζλουσ όπωσ αυτοί περιγράφονται κατωτζρω:
1. Φάκελοσ ∆ικαιολογητικϊν. Στο φάκελο αυτό τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα
∆ικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά, ςφμφωνα με τα
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άρκρα 13 και 14 τθσ παροφςασ. Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν φζρει τθν ζνδειξθ
«∆ικαιολογθτικά» κακϊσ και όλα τα ςτοιχεία του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ.

2. Φάκελοσ Σεχνικήσ Προςφοράσ. Ο εν λόγω φάκελοσ περιζχει αναλυτικά
τουλάχιςτον:
 Ραρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ, τεχνικισ λφςθσ, λειτουργικότθτασ του ΟΡΣ και
των υποςυςτθμάτων που κα το απαρτίηουν.
 Ραρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου
 Ραρουςίαςθ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου ανά φάςθ υλοποίθςθσ
 Ραρουςίαςθ του ςχιματοσ διοίκθςθσ και τθσ ομάδασ ζργου
 Ραρουςίαςθ των προτεινόμενων υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ των
χρθςτϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ του
ΟΡΣ
 Ραρουςίαςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ
Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου. Η Τεχνικι Ρροςφορά υποβάλλεται επίςθσ και ςε θλεκτρονικι
μορφι (μθ επανεγγράψιμοσ οπτικόσ δίςκοσ - CD) και ςυμβατι με τθν οικογζνεια
προγραμμάτων Microsoft Office.
Ο φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ φζρει τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» κακϊσ και
όλεσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ.
3. Φάκελοσ Οικονομικήσ Προςφοράσ. Ο φάκελοσ αυτόσ περιζχει όλα τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Η μθ αναλυτικι αποτφπωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Η
Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται επίςθσ και ςε θλεκτρονικι μορφι (μθ
επανεγγράψιμοσ οπτικόσ δίςκοσ -CD) ςυμβατι με τθν οικογζνεια προγραμμάτων
Microsoft Office.
Ο φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ φζρει τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» κακϊσ και
όλεσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ. Η Οικονομικι προςφορά κα είναι
αναλυτικι και κα περιλαμβάνει το κόςτοσ για τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, Ρρομικεια,
Μετάπτωςθ δεδομζνων, Εγκατάςταςθ και Λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ του Ταμείου.
Ξεχωριςτά κα αναφζρονται οι υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ και υποςτιριξθσ κατά τθν εγγυθμζνθ
περίοδο καλισ λειτουργίασ (το πρϊτο εξάμθνο λειτουργίασ του ΟΡΣ), το ετιςιο κόςτοσ
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ μετά από τθν εγγυθμζνθ περίοδο καλισ λειτουργίασ (Service level
Agreement) κακϊσ και το κόςτοσ απαςχόλθςθσ Αναλυτι και Ρρογραμματιςτι κατά τθ
διάρκεια αυτοφ.
Οι Φάκελοι Ρροςφορϊν των διαγωνιηομζνων κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2)
αντίτυπα, ζνα (1) εκ των οποίων κα φζρει τθν ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ", κα ζχει αρικμθμζνεσ
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τισ ςελίδεσ του και κάκε ςελίδα του κα είναι μονογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο
του διαγωνιηόμενου και κα περιζχει πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα, τα δε υπόλοιπα
μπορεί να περιζχουν απλζσ φωτοτυπίεσ των πρωτότυπων εγγράφων. Το "ΡΩΤΟΤΥΡΟ"
επικρατεί όλων των άλλων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των θλεκτρονικϊν αντιγράφων), ςε
περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα παραπάνω φφλλα των παραπάνω ζγγραφων ςτοιχείων τθσ
προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το
τελευταίο. Για τθν ευχερζςτερθ αναηιτθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, θ προςφορά κα
ςυνοδεφεται από ευρετιριο, το οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε εγγράφου,
με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά τα ανωτζρω.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν
τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Κάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικοφ που κα διαπιςτωκεί μετά από ζλεγχο, κα ςυνεπάγεται τθν
απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ ΕΑΑ, ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ των όρων του ∆ιαγωνιςμοφ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορά με χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.
Ρροςφορά ςτθν οποία κα διαπιςτωκεί ουςιϊδθσ απόκλιςθ μεταξφ των ςτοιχείων τθσ
τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
ΦΡΑ) είναι υπερβολικά χαμθλζσ και ιδιαίτερα κάτω του 80% του προχπολογιςμοφ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ), κα ηθτείται εγγράφωσ θ αιτιολόγθςθ τθσ
ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ, πριν τθν απόρριψι τθσ. Η εξακρίβωςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ
προςφοράσ κα γίνεται με τθν παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ του υποψιφιου αναδόχου
(επαλικευςθ προςφοράσ). Οι διευκρινίςεισ αυτζσ κα αφοροφν ςτθν οικονομία τθσ μεκόδου
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παροχισ υπθρεςίασ ι ςτισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι ςτισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ
υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία ι ςτθν πρωτοτυπία του
ςχεδίου που προτείνει.
Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα
για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται
να τα παράςχουν. Εάν και μετά τθν παροχι των ςτοιχείων αυτϊν οι προςφερόμενεσ τιμζσ
κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, οι προςφορζσ απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αν
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο διαγωνιηόμενοσ ο
οποίοσ κα υποβάλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να
διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςκεί λόγουσ ζνςταςθσ – προςφυγισ αν οι προτάςεισ αυτζσ δεν
λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι προςφζροντεσ
δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ.
Σε περίπτωςθ που προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων δφναται να υποςτεί
κυρϊςεισ και ειδικότερα: α) Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ, β)
αποκλειςμόσ από όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ του Ταμείου για ςυγκεκριμζνο χρονικό
διάςτθμα.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΜΟ∆ΙΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟ
Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και για τον ζλεγχο των προςφορϊν ζχουν ςυςτακεί με
απόφαςθ του ΔΣ του ΕΤΕΑΡΕΡ α) θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων (ΕΑΑ) του
διαγωνιςμοφ και β) θ Επιτροπι Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν (ΕΕΡ).
Η ΕΑΑ είναι υπεφκυνθ για τθν παραλαβι των κυρίωσ φακζλων των προςφορϊν, τον ζλεγχο
του περιεχομζνου του Φακζλου ∆ικαιολογθτικϊν των διαγωνιηομζνων, τθν αποςφράγιςθ
και αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν των διαγωνιηομζνων, τθ
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των Ρροςφερόντων και τζλοσ των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν
που κα κλθκεί να υποβάλλει ο μειοδότθσ εκ των ςυμμετεχόντων. Η ΕΑΑ ςυντάςςει
πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν τθσ και ειςθγείται προσ το ΔΣ του Ταμείου.
Η ΕΕΠ είναι αρμόδια για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. Η ΕΕΡ ειςθγείται ςτο ΔΣ του Ταμείου ςχετικά
με τισ υποβλθκείςεσ προςφυγζσ.
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ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςε δθμόςια ανοικτι ςυνεδρίαςθ ενϊπιον τθσ ΕΑΑ
ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό
τουλάχιςτον τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα . Κατά τθν αποςφράγιςθ δφνανται να
παρίςτανται οι υποψιφιοι που υπζβαλαν προςφορά ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι
αντιπρόςωποί τουσ. Η ΕΑΑ αρμόδια για τθν παραλαβι και αποςφράγιςθ των προςφορϊν,
προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Για τθν
αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ:
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ και ςτθ ςυνζχεια ο υποφάκελοσ
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και μονογραφοφνται από τθν ΕΑΑ όλα τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά
και λοιπά ςτοιχεία κατά φφλλα. Η αποςφράγιςθ του υποφακζλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»,
γίνεται μόνο για όςουσ προςφζροντεσ ζγιναν αποδεκτοί ςτο διαγωνιςμό, βάςει του
υποφακζλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποςφραγίηεται ο υποφάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»
και μονογράφεται το «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» κατά φφλλο.
Λαμβάνει χϊρα θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ ΕΑΑ.
Τονίηεται ότι κατά τον ζλεγχο των τεχνικϊν προςφορϊν, θ ΕΑΑ δφναται να ηθτιςει από τουσ
προςφζροντεσ να αποςτείλουν ςτοιχεία που να τεκμθριϊνουν και να ςτοιχειοκετοφν τισ
προςφορζσ τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν αποςταλοφν τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ι τα
ςτοιχεία αυτά δεν τεκμθριϊνουν τισ δθλϊςεισ που ζχουν γίνει, θ προςφορά κα
απορρίπτεται.
Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ», για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν - κατά
τον ζλεγχο των τεχνικϊν ςτοιχείων - αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται.
Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» κα αποςφραγιςτοφν, μετά τθν ολοκλιρωςθ
του ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί, ςε
αυτοφσ που ζλαβαν μζροσ και ζγινε τεχνικά αποδεκτι θ προςφορά τουσ ςτο διαγωνιςμό, με
ςχετικι ανακοίνωςθ που κα τουσ αποςταλεί, με fax, ι ζγγραφο, τουλάχιςτον τρεισ (3)
εργάςιμεσ θμζρεσ προ τθσ θμερομθνίασ που κα αποςφραγιςτοφν οι οικονομικζσ
προςφορζσ.
Η ΕΑΑ, μετά τθν αποςφράγιςθ και των οικονομικϊν προςφορϊν κα υπολογίςει το κόςτοσ
κάκε προςφοράσ, κα ςυντάξει πρακτικό με τθν πρόταςι τθσ για το αποτζλεςμα του
διαγωνιςμοφ, που κα ειςθγθκεί ςτο ΔΣ, προκειμζνου να εκδοθεί η κατακυρωτική
απόφαςη.
Εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν από την ανάδειξη τησ ςυμφερότερησ από οικονομική
άποψη προςφοράσ, ειδοποιείται εγγράφωσ ο υποβάλλων την προςφορά. Η ανακιρυξθ
του Αναδόχου γίνεται με απόφαςθ που κα εκδοκεί για τον ςκοπό αυτό από το ΔΣ. Η
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ γίνεται εγγράφωσ από το Ταμείο. Σε κάκε περίπτωςθ
επιςθμαίνεται ότι το Ταμείο δεν ζχει καμιά υποχρζωςθ και ευκφνθ ζναντι των
ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό αυτό, εξ’ αιτίασ των διαδικαςιϊν του διαγωνιςμοφ, τθσ
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υποβολισ των προςφορϊν, τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν και τθσ τελικισ επιλογισ, κακϊσ επίςθσ
και από τισ διαπραγματεφςεισ που ενδεχομζνωσ να ακολουκιςουν.

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του
καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Προδιαγραφζσ Σεχνικήσ Λφςησ
Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι και Χαρακτθριςτικά του ΟΡΣ

υντελεςτήσ
βαρφτητασ
(%)
(70%)
30%

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Λογιςμικοφ του ΟΡΣ

10%

Λειτουργίεσ υποςυςτθμάτων και Χαρακτθριςτικά
Διαλειτουργικότθτασ

10%

Ρροςαρμογι ςτισ Απαιτιςεισ και Ρροδιαγραφζσ του Ταμείου

5%

1.5

Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Αςφάλειασ και Συςτιματοσ
Διαχείριςθσ Χρθςτϊν

5%

1.6

Κάλυψθ Ρροδιαγραφϊν Διαδικτυακοφ Τόπου & Ενθμζρωςθσ
μελϊν

10%

2

Μεθοδολογία Τλοποίηςησ και Προδιαγραφζσ Τπηρεςιϊν
υντήρηςησ

2.1

Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ

8%

2.2

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ & Ριλοτικισ Λειτουργίασ

4%

2.3

Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ του ΟΡΣ και υποςτιριξθσ των
χρθςτϊν

13%

3

Οργάνωςη, Διοίκηςη και Τλοποίηςη Ζργου

(5%)

3.1

Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα,
Χρονοδιάγραμμα)

3%

3.2

Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου

2%

ΤΝΟΛΟ

(25%)

100%
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Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθν βακμολογία του το οποίο ςτρογγυλοποιείται
ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. Η ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα
των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Κάκε κριτιριο βακμολογείται μεταξφ 100 και 110, με τθν τιμι 100 για τθν περίπτωςθ
ακριβοφσ κάλυψθσ των απαιτιςεων του κριτθρίου και μζχρι 110 εάν υπερκαλφπτει τα
απαιτοφμενα.
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει
το μικρότερο λόγο (Λ) τθσ ςυγκριτικισ τιμισ που κα προκφψει από τθν οικονομικι
προςφορά προσ τθν ςτακμιςμζνθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ
Σσγκριτική Τιμή
Λ = ---------------------------------------------------------------Άθροισμα Σταθμισμένης Βαθμολογίας

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ Ρροςφορά.
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα
παρακάτω:
-

Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων
προχποκζςεων ςυμμετοχισ

-

Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί
ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ

-

Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ με
βάςθ τον (παραπάνω) τφπο.

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ΕΑΑ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν.
Ο Ανάδοχοσ, βάςει τθσ πρόταςθσ του, δεςμεφεται για παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ,
όπωσ αυτζσ κα περιγράφονται ςτθν προςφορά του για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν με
τίμθμα όχι υψθλότερο αυτοφ που υπολογίηεται βάςει του τιμιματοσ του πρϊτου ζτουσ,
όπωσ αυτό κα αποτυπϊνεται ςτθν οικονομικι προςφορά, αναπροςαρμοηόμενο ετθςίωσ
βάςει του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι (∆ΤΚ).

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ– ΜΑΣΑΙΩΗ
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. Η κατακφρωςθ γίνεται κατόπιν απόφαςθσ του ΔΣ
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του Ταμείου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ
του διαγωνιςμοφ ςτον προμθκευτι γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ
ςυμμετζχοντεσ. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι γίνεται εγγράφωσ από
το Ταμείο. Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι επαναλάβει το Διαγωνιςμό ςε
κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΝΣΑΕΙ
Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα να προβάλλουν τισ ενςτάςεισ ωσ εξισ:
-

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ζωσ τθν κατακυρωτικι
απόφαςθ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων.

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Η παράδοςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. Σε περίπτωςθ
κακυςτζρθςθσ ωσ προσ τισ ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ με υπαιτιότθτα του
αναδόχου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε εβδομάδα
κακυςτζρθςθσ ποςοςτό 2% επί του τιμιματοσ. Η ποινικι ριτρα δεν επιβάλλεται αν ο
ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα του
Ταμείου. Οι ριτρα κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ κα περιζχεται ςτθ Σφμβαςθ και κα
επιβάλλεται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
O ανάδοχοσ πζραν των ειδικότερων υποχρεϊςεων που αναφζρονται ςτθν παροφςα ςτα
άρκρα 12, 13 και 14 ζχει και τισ εξισ υποχρεϊςεισ:
Μεταξφ του Ταμείου και του αναδόχου κα υπογράφει ςφμβαςθ για το ςφνολο του ζργου
που περιγράφεται ςτθν παροφςα και το παράρτθμα αυτισ ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των
(10) δζκα εργάςιμων ιμερων από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ ςε επίπεδο υπθρεςίασ και μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου
εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ. Η εν λόγω υποςτιριξθ / ςυντιρθςθ αφορά τθ ςυμμόρφωςθ
των εφαρμογϊν ςτισ αλλαγζσ του κεςμικοφ πλαιςίου, οργανωτικϊν αλλαγϊν και τθν
αναβάκμιςθ των εκδόςεων του λογιςμικοφ.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά
με το Ταμείο, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ του
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου.
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε ςυνεδριάςεισ του Ταμείου που αφοροφν το
ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ
των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ.
Το Ταμείο δεν ζχει ουδεμία ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Το Ταμείο δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ
για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι
τρίτων.
Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ του προθγοφμενου
εδαφίου. Ο ανάδοχοσ κα ζχει, επίςθσ, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ ι
ατυχιματα που, από πράξεισ ι παραλείψεισ του ιδίου ι των προςτθκζντων του,
προκλθκοφν ςτο Ταμείο, ςτο ίδιο, ςτο προςωπικό του ι ςε οποιονδιποτε τρίτο κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, και κα υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ αντίςτοιχθσ ηθμίασ
κατά περίπτωςθ.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει
ςτο Ταμείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο του ζργου ςε οποιονδιποτε τρίτο, των
υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ
αυτοφ και του Ταμείου, πλθν τθσ αμοιβισ του τθν οποία μπορεί να εκχωριςει ςε
αναγνωριςμζνθ Τράπεηα τθσ επιλογισ του.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ κα
αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
οποιονδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ
του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Επίςθσ
κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του ζργου που κα
εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Ταμείου.
Ειδικότερα :
Πλα τα πλθροφοριακά δεδομζνα και ςτοιχεία που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του
αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου αυτοφ κεωροφνται εμπιςτευτικά και δεν
επιτρζπεται να γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν. Ο ανάδοχοσ οφείλει να κρατά
μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ του
παρόντοσ ζργου και δεν αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, ενϊ ο
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ανάδοχοσ επιβάλλει τθν υποχρζωςθ αυτι ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με
αυτόν για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου.
Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν που κα
περιζλκουν ςε γνϊςθ του κακ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του παρόντοσ
ζργου. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που
απαςχολοφνται με το ζργο αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα
άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ.

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ –ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
1. H ςφμβαςη λύεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςη που ο Ανάδοχοσ :
- Κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν
πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςύνολο θ́ ςε ςθμαντικό μέροσ των
περιουςιακϊν του ςτοιχείων,
- Κακυςτεριςει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτά του τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
- Εκχωριςει τθ Σύμβαςθ χωρίσ τθν άδεια του Ταμείου
- Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του
επαγγζλματόσ του.
2. Σο Σαμείο έχει δικαίωμα να καταγγείλει τθν παρούςα ςύμβαςθ αηθμίωσ γι ́αυτό , χωρίσ
τθν τθ́ρθςθ οποιαςδιποτε προκεςμίασ , με γραπτθ́ ειδοποίθςθ , ςε περίπτωςθ κατά τθν
οποία ο προμθκευτισ παραβεί οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ κεωρουμζνων όλων ωσ
ουςιωδϊν και δεν αποκαταςτιςει τθν παράβαςθ αυτι εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν
από τθ ςχετικθ́ έγγραφθ ειδοποίθςθ́ του.
3. Το Ταμείο δικαιούται να καταγγείλει τθ Σύμβαςθ αηθμίωσ για αυτό χωρίσ τθ́ρθςθ
προκεςμίασ, με απλθ́ έγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον προμθκευτθ́ , εάν οποτεδιποτε κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ ο προ μθκευτισ τεκεί υπό εκκακάριςθ ι υπό κακεςτϊσ
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ.
4. Τα αποτελέςματα τθσ καταγγελίασ επέρχονται από τθν περιέλευςθ ςτον ανάδοχο τθσ εκ
μζρουσ του Ταμείου καταγγελίασ . Κατ’ εξαίρεςθ, ο ανάδοχοσ δφναται, κατ’ ενάςκθςθ
διακριτικισ του ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτώςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό , να
τάξει εφλογθ (κατ’ αυτόν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ , οπότε τα αποτελζςματα
τθσ καταγγελίασ επέρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκεί ςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν
το Ταμείο γνωςτοποιθ́ςει εγγράφωσ προσ τον
ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ
κεραπευκείςα.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦ/Η
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Έηος ίδρσζης 1943 – Καθολικός Διάδοτος Σ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έηος μεηαηροπής 2013

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχοσ και το Ταμείο κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά που τυχόν
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα από
τα Δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
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