Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. πρωτ.: 8109
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.Ν.Π.Ι.Δ.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΕΑΠΕΠ –
ΝΠΙΔ)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιτόπου στην έδρα του ΕΤΕΑΠΕΠ και ειδικότερα:
Χρήστου Λαδά 1, Αθήνα ΤΚ. 10561

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
60.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%.
(Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 74.400,00€ ΦΠΑ:
14.400,00€).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το ΕΤΕΑΠΕΠ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

28/02/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

20/03/2018

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/03/2018 και ώρα 14:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επιτόπου στην έδρα του ΕΤΕΑΠΕΠ και ειδικότερα:
Χρήστου Λαδά 1, Αθήνα ΤΚ. 10561 2ος όροφος,
Γραμματεία -Πρωτόκολλο (έντυπη Προσφορά)
Σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τουλάχιστον τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΤΕΑΠΕΠ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΠΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

ΕΑΑ

Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

ΕΕΠ

Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ανάδοχος
Αντίκλητος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση
και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.
Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του,
στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.)
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.

Προκήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/
υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες
διενεργείται ο Διαγωνισμός.

Επίσημη γλώσσα του
Διαγωνισμού και της
Σύμβασης

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η
παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς
και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα
δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα
υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Έργο

Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.

Προϋπολογισμός
Έργου

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του
Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμβαση

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
για το σύνολο του Έργου

Συμβατικό Τίμημα

Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Μελέτη εφαρμογής

H αναλυτική μελέτη εφαρμογής του προτεινόμενου ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ταμείου
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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠ Ν.Π.Ι.Δ.
Ως αναθέτουσα αρχή ορίζεται το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΕΑΠΕΠ – ΝΠΙΔ) με έδρα στη Χρήστου Λαδά 1,
Αθήνα και ΤΚ. 10561.
Το ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ συνιστά Επαγγελματικό Ταμείο υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης.
Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012, των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2012 και του
Καταστατικού του. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο σκοπός του συνίσταται στην υποχρεωτική επικουρική
ασφάλιση του προσωπικού των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα εταιρειών
πετρελαιοειδών, κατά των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με την χορήγηση
μηνιαίας σύνταξης με το σύστημα των προκαθορισμένων αλλά μη εγγυημένων παροχών. Το
Ταμείο έχει περίπου 6.300 μέλη, ήτοι 2.800 ενεργούς ασφαλισμένους και 3.500
συνταξιούχους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ταμείου
www.eteapep.gr.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η με κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη
από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση των λειτουργιών του Ταμείου. Οι
λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και οι γενικές αρχές σχεδιασμού του ΟΠΣ καθορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% σύνολο
74.400,00 €.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης όπου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και θέση σε
παραγωγική λειτουργία του συνόλου των Υποσυστημάτων που προβλέπει το παρόν έργο
και τις συσχετιζόμενες με αυτά υπηρεσίες (μετάπτωση δεδομένων, πιλοτική λειτουργία,
αρχική φάση εκπαίδευσης, συντήρηση κλπ).
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει με την τεχνική προσφορά του αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το χρονοδιάγραμμα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί
υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά που προβλέπει χρόνο υλοποίησης
μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται.
Προτείνεται η οργάνωση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου να γίνει με τμηματικό
τρόπο και με τμηματική παράδοση των υποσυστημάτων λογισμικού, διασφαλίζοντας
αφενός την έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους παραδοτέων, αφετέρου την επίτευξη
ποιοτικού αποτελέσματος.
Το σύνολο των εφαρμογών και υποσυστημάτων του ΟΠΣ θα πρέπει να έχουν τεθεί σε
πλήρη λειτουργία με τη λήξη του όγδοου (8ου) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Ο προσδιορισμός της σειράς των υποσυστημάτων που θα περιλαμβάνονται στις τμηματικές
υλοποιήσεις θα γίνει σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της Μελέτης
Εφαρμογής.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να τεκμηριώσουν στην προσφορά
τους αφενός την πρόταση οργάνωσης του έργου στις επιμέρους φάσεις και αφετέρου το
χρόνο υλοποίησης κάθε φάσης.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8

Φάση Α - Μελέτη εφαρμογής
Φάση Α - Παραλαβή/Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής
Φάση Β - Ανάπτυξη και παραμετροποίηση
εφαρμογών, Μετάπτωση δεδομένων
Φάση Β – Εγκατάσταση ΟΠΣ
Φάση Β – Εκπαίδευση Χρηστών
Φάση Γ – Πιλοτική Λειτουργία / Υποστήριξη Χρηστών
Οριστική Παραλαβή και Έναρξη Περιόδου Εγγυημένης
Καλής Λειτουργίας Συστήματος

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο παρών ανοιχτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Φ. 51010/οικ.19976/861/15.10.2014) όπως ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η εκ νέου προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.eteapep.gr και στο www.Kathimerini.gr την 1/2/2018.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 30η
Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ταμείου Χρήστου Λαδά 1,
Τ.Κ. 105 61 Tμήμα Γραμματείας όροφος 2ος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Ταμείου στην οδό Χρήστου Λαδά 1, 105 61
Αθήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου στο 2ο όροφο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή, ή τηλεομοιοτυπία ή
με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον κύριο Χρ. Ευαγγελινέλη τηλ. 2103319800 email:
cevangelinelis@eteapep.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Το Ταμείο θα απαντήσει ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις το αργότερο 3 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή
ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στο
άρθρο
12
«ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)»
και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρο 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και άρθρο 14 «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ».
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ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι εμπίπτουν σε
μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :
•

Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις

•

Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

•

Έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή

•

Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει το Ταμείο.

•

Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. Είναι ένοχοι σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά την
εφαρμογή της παρούσας.

•

Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

Επίσης προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν:
•

Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία

•

Εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε άλλο μέρος πλην
της οικονομικής προσφοράς.

•

Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του έργου

•

Δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

•

Δεν καλύπτει το σύνολο του ζητούμενου έργου όπως αυτό ορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

•

Δεν προκύπτει με σαφήνεια από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η προσφερόμενη
τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο.

•

Δεν είναι σύμφωνη με επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
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Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα
από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός χωρίς η απόρριψη αυτή να γεννά
οιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση του απορριπτόμενου υποψηφίου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ).
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» οφείλει να διαθέτει επιπλέον οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
καθώς και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν
άρθρο.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να πληρούν και να
τεκμηριώνουν επαρκώς τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού. Οι παρακάτω
προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης και τους
ειδικούς συνεργάτες της ένωσης – κοινοπραξίας σε περίπτωση ένωσης εταιρειών.
Συγκεκριμένα απαιτείται: να διαθέτουν άρτια καταρτισμένο προσωπικό, την κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή ώστε να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας το έργο και να διαθέτουν
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με ασφαλιστικά ταμεία έχοντας
υλοποιήσει παρόμοια έργα με επιτυχία στο παρελθόν.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά τους, µέσα σε χωριστό φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά», τα
εξής:
•

•

Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής), η οποία
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης
από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση), θα
δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο κοινός νόµιµος
εκπρόσωπος της ένωσης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο /οι νόμιμοι
εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου προμηθευτή (σημ: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και
Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε και
Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές αυτών, εφόσον για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), θα
δηλώσει ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της Προσφοράς ή της κατάθεσής της
στο ταχυδρομείο:
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α) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήματα ήτοι για :
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 της 11.11.2008 σ.42)
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 (EE C 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 Ελληνική Νομοθεσία
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48)
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτής,
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 χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄166)
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, ο.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215)
β) Δεν έχει καταδικαστεί επίσης, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της απλή ή δόλιας
χρεοκοπίας
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γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, σε διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών
/ νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινή ή ειδικής εκκαθάρισης σε
λειτουργία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία)
δ) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
τομέα
ε) Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημοσίου τομέα
Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Ταμείου
• Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριμένα :
1. Εάν ο προσφέρων είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ :

•

ΦΕΚ σύστασης, αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν
δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση εταίρων περί εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου, πρακτικό ΔΣ ή διαχειριστή/ών περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, το οποίο μπορεί να παρέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται
από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της προσφορά και
τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως
αντίκλητος, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
του καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2.

εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. :

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά ή
επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού/ μη λύσης
της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
3.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει :

Σελίδα 12 από 25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
Έτος ίδρυσης 1943 – Καθολικός ∆ιάδοχος Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έτος µετατροπής 2013

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με
την περίπτωση (νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
Πράξη του αρμόδιου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
-

-

Να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
Να αναγράφονται και να οριοθετούνται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια τα
ποσοστά συμμετοχής του καθενός μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
μελών το μέρος της προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
Να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση της προμήθειας
Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
και των μελών της έναντι του Ταμείου.

Ειδικά για τις ενώσεις προμηθευτών, ισχύουν και τα ακόλουθα:
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο ειδικά, με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής όλων των
εκπροσώπων των συμμετεχόντων. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης α υτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη
της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Ταμείου
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ΑΡΘΡΟ 14: ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Για την εξασφάλιση της επαρκούς τεχνικής και οικονομικής φερεγγυότητας των
συμμετεχόντων ζητούνται από τον συμμετέχοντα µε την αίτηση συμμετοχής (µέσα στον
φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά») και τα ακόλουθα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, τα οποία πρέπει να
κατατεθούν µαζί µε την προσφορά:
•
•

•

•

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Υπεύθυνη δήλωση ότι άνω του 25% του ανθρώπινου δυναµικού που θα στελεχώσει
την οµάδα έργου θα πρέπει να προέρχεται από στελέχη του Αναδόχου µε σύµβαση
αορίστου ή ορισµένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των δυο (2) προηγούµενων οικονοµικών
χρήσεων του έτους του διαγωνισµού στις περιπτώσεις που προκύπτει από το νόµο
υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού µε τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ορκωτών
Λογιστών ή Ελεγκτών (εφόσον υποχρεούνται εκ του νόµου να έχουν) του
διαγωνιζόµενου (ή των µελών της κοινοπραξίας) από όπου πρέπει να προκύπτει επί
ποινής αποκλεισµού ότι έχουν µέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία δυο (2) έτη
ύψους µεγαλύτερου από το 50% του προϋπολογισµού του έργου πλέον Φ.Π.Α.
Πίνακας µε τα κυριότερα έργα του Υποψηφίου, αντίστοιχου αντικειμένου και
ανάλογης κρισιµότητας µε το υπό ανάθεση έργο που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη κατά τα δυο (2) τελευταία έτη,

Όλα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά των άρθρων 13 και 14 πρέπει να υποβληθούν σε
πρωτότυπα ή σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα και στις υπεύθυνες δηλώσεις να υπάρχει
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
Όλα τα δικαιολογητικά / απαιτήσεις των άρθρων της παρούσας προκήρυξης, θεωρούνται
ουσιώδη και η παράλειψη υποβολής ενός εκ των παραπάνω αποκλείει τον διαγωνιζόµενο
από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού.
Το Ταμείο επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο κριθεί
απαραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων στοιχείων που
θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το
προσκοµίσουν.
Σημείωση: Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων γίνονται αποδεκτά για τα
παραπάνω αιτούμενα Ποινικά μητρώα και Πιστοποιητικά ευκρινή φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων πρωτοτύπων πιστοποιητικών των ελληνικών δικαστικών και διοικητικών αρχών.
Ομοίως γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο, τις προδιαγραφές και εντός της προθεσμίας που ορίζεται
από την παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς τη προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα από
την προκήρυξη και το παράρτημα αυτής, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους,
χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός εάν αλλιώς ρητώς αναφέρονται. Οι
προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο
σφραγισμένο, στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν σβησίματα,
διαγραφές, διορθώσεις και παραπομπές.
2.- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό και
ενσφράγιστο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠ-Ν.Π.Ι.Δ.», με τους ακόλουθους τρόπους:
i.

Μέσω συστημένης επιστολής στην διεύθυνση:
ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ, Χρήστου Λαδά 1, Τ.Κ. 10561, Αθήνα

ii.

Ιδιοχείρως στα γραφεία του Ταμείου στην παραπάνω διεύθυνση, στον 2ο
όροφο, και ώρες από 09:00 έως 13:00.

3.- Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
4.- Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα απαραίτητα
στοιχεία, ήτοι:
α. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑΠΕΠΝΠΙΔ».
β. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) ανεξάρτητους σφραγισμένους
φακέλους όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω:
1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών. Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά, σύμφωνα με τα
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άρθρα 13 και 14 της παρούσας. Ο φάκελος δικαιολογητικών φέρει την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά» καθώς και όλα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου της προσφοράς.

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. Ο εν λόγω φάκελος περιέχει αναλυτικά
τουλάχιστον:
 Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής, τεχνικής λύσης, λειτουργικότητας του ΟΠΣ και
των υποσυστημάτων που θα το απαρτίζουν.
 Παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου
 Παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος του έργου ανά φάση υλοποίησης
 Παρουσίαση του σχήματος διοίκησης και της ομάδας έργου
 Παρουσίαση των προτεινόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των
χρηστών κατά την διάρκεια της περιόδου εγγυημένης καλής λειτουργίας του
ΟΠΣ
 Παρουσίαση των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται επίσης και σε ηλεκτρονική
μορφή (μη επανεγγράψιμος οπτικός δίσκος - CD) και συμβατή με την οικογένεια
προγραμμάτων Microsoft Office.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς φέρει την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» καθώς και
όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς.
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Ο φάκελος αυτός περιέχει όλα τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς. Η μη αναλυτική αποτύπωση της οικονομικής προσφοράς
σύμφωνα με τα αναφερόμενα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Η
Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (μη
επανεγγράψιμος οπτικός δίσκος -CD) συμβατή με την οικογένεια προγραμμάτων
Microsoft Office.
Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς φέρει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» καθώς και
όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Η Οικονομική προσφορά θα είναι
αναλυτική και θα περιλαμβάνει το κόστος για την Μελέτη Εφαρμογής, Προμήθεια,
Μετάπτωση δεδομένων, Εγκατάσταση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος του Ταμείου.
Ξεχωριστά θα αναφέρονται οι υπηρεσίες Συντήρησης και υποστήριξης κατά την εγγυημένη
περίοδο καλής λειτουργίας (το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του ΟΠΣ), το ετήσιο κόστος
υπηρεσιών συντήρησης μετά από την εγγυημένη περίοδο καλής λειτουργίας (Service level
Agreement) καθώς και το κόστος απασχόλησης Αναλυτή και Προγραμματιστή κατά τη
διάρκεια αυτού.
Οι Φάκελοι Προσφορών των διαγωνιζομένων θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2)
αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", θα έχει αριθμημένες
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τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι μονογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
του διαγωνιζόμενου και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα δε υπόλοιπα
μπορεί να περιέχουν απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"
επικρατεί όλων των άλλων (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών αντιγράφων), σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω φύλλα των παραπάνω έγγραφων στοιχείων της
προσφοράς, πλην της οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα
συνοδεύεται από ευρετήριο, το οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου,
με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΕΑΑ, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές των όρων του ∆ιαγωνισμού
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά με χρόνο υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Προσφορά στην οποία θα διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ) είναι υπερβολικά χαμηλές και ιδιαίτερα κάτω του 80% του προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της
σύνθεσης της προσφοράς, πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της
προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου
(επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου
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παροχής υπηρεσίας ή στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία του
σχεδίου που προτείνει.
Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται
να τα παράσχουν. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος ο
οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους ένστασης – προσφυγής αν οι προτάσεις αυτές δεν
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες
δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων δύναται να υποστεί
κυρώσεις και ειδικότερα: α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, β)
αποκλεισμός από όλους τους διαγωνισμούς του Ταμείου για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και για τον έλεγχο των προσφορών έχουν συσταθεί με
απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΠΕΠ α) η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (ΕΑΑ) του
διαγωνισμού και β) η Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών (ΕΕΠ).
Η ΕΑΑ είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των κυρίως φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο
του περιεχομένου του Φακέλου ∆ικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, την αποσφράγιση
και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, τη
βαθμολόγηση και κατάταξη των Προσφερόντων και τέλος των έλεγχο των δικαιολογητικών
που θα κληθεί να υποβάλλει ο μειοδότης εκ των συμμετεχόντων. Η ΕΑΑ συντάσσει
πρακτικά των συνεδριάσεών της και εισηγείται προς το ΔΣ του Ταμείου.
Η ΕΕΠ είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ΕΕΠ εισηγείται στο ΔΣ του Ταμείου σχετικά
με τις υποβληθείσες προσφυγές.
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ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της ΕΑΑ
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να
παρίστανται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποί τους. Η ΕΑΑ αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών,
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Για την
αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και μονογραφούνται από την ΕΑΑ όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
και λοιπά στοιχεία κατά φύλλα. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό, βάσει του
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.
Λαμβάνει χώρα η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών σε κλειστές συνεδριάσεις της ΕΑΑ.
Τονίζεται ότι κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, η ΕΑΑ δύναται να ζητήσει από τους
προσφέροντες να αποστείλουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν και να στοιχειοθετούν τις
προσφορές τους. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα στοιχεία που ζητούνται ή τα
στοιχεία αυτά δεν τεκμηριώνουν τις δηλώσεις που έχουν γίνει, η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά
τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγιστούν, μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί, σε
αυτούς που έλαβαν μέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισμό, με
σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, με fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές
προσφορές.
Η ΕΑΑ, μετά την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών θα υπολογίσει το κόστος
κάθε προσφοράς, θα συντάξει πρακτικό με την πρότασή της για το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, που θα εισηγηθεί στο ΔΣ, προκειμένου να εκδοθεί η κατακυρωτική
απόφαση.
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξη της συμφερότερης από οικονομική
άποψη προσφοράς, ειδοποιείται εγγράφως ο υποβάλλων την προσφορά. Η ανακήρυξη
του Αναδόχου γίνεται με απόφαση που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό από το ΔΣ. Η
ανακοίνωση της απόφασης γίνεται εγγράφως από το Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση
επισημαίνεται ότι το Ταμείο δεν έχει καμιά υποχρέωση και ευθύνη έναντι των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αυτό, εξ’ αιτίας των διαδικασιών του διαγωνισμού, της
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υποβολής των προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της τελικής επιλογής, καθώς επίσης
και από τις διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως να ακολουθήσουν.

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική και Χαρακτηριστικά του ΟΠΣ

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)
(70%)
30%

Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού του ΟΠΣ

10%

Λειτουργίες υποσυστημάτων και Χαρακτηριστικά
Διαλειτουργικότητας

10%

Προσαρμογή στις Απαιτήσεις και Προδιαγραφές του Ταμείου

5%

1.5

Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας και Συστήματος
Διαχείρισης Χρηστών

5%

1.6

Κάλυψη Προδιαγραφών Διαδικτυακού Τόπου & Ενημέρωσης
μελών

10%

2

Μεθοδολογία Υλοποίησης και Προδιαγραφές Υπηρεσιών
Συντήρησης

2.1

Μεθοδολογία Υλοποίησης

8%

2.2

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Πιλοτικής Λειτουργίας

4%

2.3

Υπηρεσίες Συντήρησης του ΟΠΣ και υποστήριξης των
χρηστών

13%

3

Οργάνωση, Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου

(5%)

3.1

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα,
Χρονοδιάγραμμα)

3%

3.2

Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

2%

ΣΥΝΟΛΟ

(25%)

100%
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Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται
στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται μεταξύ 100 και 110, με την τιμή 100 για την περίπτωση
ακριβούς κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου και μέχρι 110 εάν υπερκαλύπτει τα
απαιτούμενα.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει
το μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής που θα προκύψει από την οικονομική
προσφορά προς την σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς

Συγκριτική Τιµή
Λ = ---------------------------------------------------------------Άθροισµα Σταθµισµένης Βαθµολογίας

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη Προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα
παρακάτω:
-

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής

-

Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

-

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με
βάση τον (παραπάνω) τύπο.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΑΑ συντάσσει πρακτικό στο οποίο
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών.
Ο Ανάδοχος, βάσει της πρότασης του, δεσμεύεται για παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
όπως αυτές θα περιγράφονται στην προσφορά του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με
τίμημα όχι υψηλότερο αυτού που υπολογίζεται βάσει του τιμήματος του πρώτου έτους,
όπως αυτό θα αποτυπώνεται στην οικονομική προσφορά, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως
βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή (∆ΤΚ).

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν απόφασης του ΔΣ
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του Ταμείου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η απόφαση κατακύρωσης
του διαγωνισμού στον προμηθευτή γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς
συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή γίνεται εγγράφως από
το Ταμείο. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει το Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν τις ενστάσεις ως εξής:
-

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού και έως την κατακυρωτική
απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η παράδοση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση
καθυστέρησης ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης με υπαιτιότητα του
αναδόχου ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα
καθυστέρησης ποσοστό 2% επί του τιμήματος. Η ποινική ρήτρα δεν επιβάλλεται αν ο
ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του
Ταμείου. Οι ρήτρα καθυστέρησης παράδοσης θα περιέχεται στη Σύμβαση και θα
επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 24: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
O ανάδοχος πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα στα
άρθρα 12, 13 και 14 έχει και τις εξής υποχρεώσεις:
Μεταξύ του Ταμείου και του αναδόχου θα υπογράφει σύμβαση για το σύνολο του έργου
που περιγράφεται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των
(10) δέκα εργάσιμων ήμερων από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη συντήρηση του λογισμικού σε επίπεδο υπηρεσίας και μετά τη λήξη της περιόδου
εγγυημένης καλής λειτουργίας. Η εν λόγω υποστήριξη / συντήρηση αφορά τη συμμόρφωση
των εφαρμογών στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, οργανωτικών αλλαγών και την
αναβάθμιση των εκδόσεων του λογισμικού.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με το Ταμείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις του Ταμείου που αφορούν το
έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης.
Το Ταμείο δεν έχει ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή
τρίτων.
Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου
εδαφίου. Ο ανάδοχος θα έχει, επίσης, την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές ή
ατυχήματα που, από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προστηθέντων του,
προκληθούν στο Ταμείο, στο ίδιο, στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, και θα υποχρεούται στην αποκατάσταση της αντίστοιχης ζημίας
κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
στο Ταμείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ
αυτού και του Ταμείου, πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε
αναγνωρισμένη Τράπεζα της επιλογής του.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης
θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ταμείου.
Ειδικότερα :
Όλα τα πληροφοριακά δεδομένα και στοιχεία που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά
μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του
παρόντος έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο
Σελίδα 23 από 25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
Έτος ίδρυσης 1943 – Καθολικός ∆ιάδοχος Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Έτος µετατροπής 2013

ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με
αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών που θα
περιέλθουν σε γνώση του καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος
έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
απασχολούνται με το έργο αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα
άτομα, χώρους ή εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Ανάδοχος :
- Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων,
- Καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της σύμβασης
- Εκχωρήσει τη Σύμβαση χωρίς την άδεια του Ταμείου
- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
2. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι ໄαυτό, χωρίς
την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση κατά την
οποία ο προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως
ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών
από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του.
3. Το Ταμείο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως για αυτό χωρίς τήρηση
προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον προμηθευτή, εάν οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ο προμηθευτής τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς
αναγκαστικής διαχείρισης.
4. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ
μέρους του Ταμείου καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να
τάξει εύλογη (κατ’ αυτόν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα
της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν
το Ταμείο γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
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ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχος και το Ταμείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα από
τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
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