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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7
Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης
Τηλέφωνο : 2813 - 404513
Fax
: 2810 - 335040
Email : georandr@mou.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ημερομηνία 30-5-2017
Α.Π.: 2903

ΘΕΜΑ: 2η Ματαίωση και Επανάληψη του Διαγωνισμού για το έργο: «Σύμβουλος
υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό της Επικοινωνιακής Ιδέας
και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 20142020».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-122014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011).
3. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α.
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'
1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων».
4. Την με αριθ. πρωτ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ
41549/Γ΄ΚΠΣ/2847/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/τ Β΄)» ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 1

ΑΔΑ: 6Φ927ΛΚ-0ΚΓ

17PROC006257913
2017-05-30
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 221 αυτού.
6. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας».
7. Την με αρ. πρωτ. 6309/10-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8Ο7ΛΚ-ΜΒ8) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση
δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5002564 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»".
8. Τη με Α.Π. 2220/7-4-2017 (ΑΔΑ: 78ΜΞ7ΛΚ-5ΑΧ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
για το σχεδιασμό της Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης δημοσιότητας των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
9. Τη με Α.Π. 2653/ 10-5-2017 (ΑΔΑ: 7KO87ΛΚ-ΩΘΤ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
για «Ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού της με αριθμό
2200/07-04-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό της
Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας των δράσεων
του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
10. Τη με Α.Π. 2764/17-5-2017 (ΑΔΑ: 62147ΛΚ-ΡΩΦ) Απόφαση Συγκρότησης των Επιτροπών
Διενέργειας του Επαναληπτικού Διαγωνισμού, και Παρακολούθησης – Παραλαβής του
έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό της
Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας των δράσεων
του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»
11. Τις προσφορές που υπέβαλλαν οι παρακάτω τρεις (3) συμμετέχουσες εταιρείες
I.

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠ εισερχ στην ΕΥΔ
2754/17-5-2017)

II.

LTH advertising –ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ (ΑΠ εισερχ στην ΕΥΔ 2752/17-5-2017)

III.

ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ MKS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΑΠ
εισερχ στην ΕΥΔ 2772/18-5-2017)

12. . Το υπ αριθμ 1/19-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, με
το οποίο προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του μέρους Γ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδεχόμενος το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών των Προσφορών του διαγωνισμού που
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αφορά την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος
υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
για το σχεδιασμό της Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων
δημοσιότητας των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» :

προώθησης -

1. Τη ματαίωση της διαδικασίας της με Α.Π. 2653/ 10-5-2017 (ΑΔΑ: 7KO87ΛΚ-ΩΘΤ)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για «Ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας του
διαγωνισμού της με αριθμό 2200/07-04-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το
σχεδιασμό της Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας
των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020».του διαγωνισμού, λόγω του ότι ο αριθμός των
διαγωνιζομένων που τελικά παραμένουν στο διαγωνισμό δεν είναι επαρκής καθόσον:
Α)
Κατά το άνοιγμα των φακέλων των τεχνικών προδιαγραφών διαπιστώθηκε
ότι υπήρχαν ασάφειες στη διακήρυξη αναφορικά με την υποχρέωση ή μη
περαιτέρω παροχής πληροφοριών στα προβλεπόμενα πεδία του ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – TEΥΔ, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόταση απόρριψης από την επιτροπή διαγωνισμού των προσφορών των 2 από
τους 3 διαγωνιζόμενους. .
Β)
Αυτή η διαδικασία «είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων
εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στον ανταγωνισμό», κατά
παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 42 της οδηγίας 2004/25/ΕΕ. Η
εναπομείνασα προσφορά ως μοναδική, δε θα μπορεί να κριθεί ως συμφέρουσα ή
μη συμφέρουσα, δεδομένου επίσης κι ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά οικονομικά
στοιχεία άλλων σχετικών διαγωνισμών που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά.
Συντρέχουν ως εκ τούτου οι λόγοι για ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106, παρ. 2δ του Ν4412 / 2016 .
2. Τη δεύτερη επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών, και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τις ακόλουθες εταιρίες:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Choose
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ ΤΚ 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ. 210 2774441 FAX 210 2774488
Ε-MAIL info@choosead.gr
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ STRATEGY & COMMUNICATION ADVISORS Ε.Π.Ε.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΥ Γενικός Διευθυντής - Διαχειριστής
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 46, ΤΚ 10673 ΑΘΗΝΑ
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ΤΗΛ. 210 3387040 FAX 210 3387041
Ε-MAIL advisor@scadvisors.gr
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ LTH advertising –ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ ΟΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΝΑΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 89, ΤΚ 11855 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3454114 FAX 210 3454811
Ε-MAIL a.tzenalis@lth.gr
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ MKS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚ
Δ/ΝΣΗ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 10, ΤΚ 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 341986 FAX 2810 285542
Ε-MAIL katerina@mkadv.gr

εγγεγραμμένες στον κατάλογο “Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες
ενεργειών τεχνικής βοήθειας, του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020” και συγκεκριμένα στην
Κατηγορία Β.4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία, προκειμένου για την υποβολή προσφοράς
για την επιλογή Αναδόχου του έργου. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται ως παράρτημα Ι.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(59.000 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00210052).
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, η
οποία θα επιστραφεί στον Ανάδοχο με τη λήξη του έργου.
Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο
υποβολής των παραδοτέων όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και την
παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί με
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας. Κρήτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο
μέχρι την 12η/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Περαιτέρω υποχρεώσεις των αναδόχων
καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή βάσει των διαδικασιών που ορίζονται στο
επισυναπτόμενο παράρτημα Ι της πρόσκλησης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.
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Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από
Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με την Α.Π.
2764/17-5-2017 (ΑΔΑ: 62147ΛΚ-ΡΩΦ) Απόφαση Συγκρότησης των Επιτροπών Διενέργειας
του Επαναληπτικού Διαγωνισμού, και Παρακολούθησης – Παραλαβής απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται να είναι 5 μήνες από την υπογραφή της.
Το παραδοτέα της σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα. 2 και 3 μέρους Α, της πρόσκλησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης και του επισυναπτόμενου παραρτήματος α΄ αυτήν, προκειμένου να
προχωρήσουμε στην αξιολόγησή της και εν συνεχεία στη σύναψη της σύμβασης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Εσωτερική Διανομή
•

κ. Γραφείο Περιφερειάρχη (ηλεκτρονικά)

•

Προϊσταμένου μονάδας Α΄, Γ’ (ηλεκτρονικά)

•

Χρονολογικό Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό της
Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας των δράσεων του
ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (ΕΥΔ ΕΠ Περιφ.
Κρήτης)
Τίτλος Έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό
της Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας των δράσεων
του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020.»
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια
Κρήτης , ΣΑΕΠ 002/1, Κωδικός 2016ΕΠ00210052.
Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 5 μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης: το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής
Θεσμικό πλαίσιο: Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη
νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως:
α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
β) της Υπουργική Απόφαση με αριθ.πρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 /24-02-2107 (ΦΕΚ 667Β/03-032017), «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
Προϋπολογισμός: πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (59.000,00€) πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ
Λήξη υποβολής προσφορών: 12/6/2017, ώρα 15:00
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών: Στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο σε έντυπη μορφή μέσα σε κλειστό
φάκελο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ
To έργο υλοποιείται στοπ πλαίσιο της πράξης «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση
δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» που περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης,
δημοσιότητας και επικοινωνίας των δράσεων του Ε.Π. "Κρήτη" 2014 - 2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ όπως αυτές προκύπτουν από την εξειδίκευση της
Στρατηγικής Επικοινωνίας του προγράμματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. της
περιόδου 2014-2020.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Ιδέας και οπτικού υλικού του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
Σχεδιασμός της επικοινωνιακής ιδέας - ενιαίας ταυτότητας του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, βάσει
της αναπτυξιακής στρατηγικής και τις δράσεις του Ε.Π. Υλοποίηση της ιδέας με τη
δημιουργία μιας «δεξαμενής γραφικών-εικονιδίων», ώστε να παρέχεται η ενιαία ταυτότητα
που θα διέπει τις δράσεις επικοινωνίας, για να εξασφαλιστούν η συνέχεια και η
ομοιομορφία σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.
Αναλυτικότερα:
Α.1 Μελέτη των κοινών στόχων και επιλογή των κύριων μηνυμάτων Επικοινωνίας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η μελέτη θα επιτρέψει να αποκρυσταλλωθούν τα κύρια μηνύματα που θα πρέπει να
προβληθούν-δημοσιοποιηθούν μέσα από τις δράσεις επικοινωνίας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Α.2 Εύρεση επικοινωνιακής ιδέας (concept)
Βάσει της στρατηγικής επικοινωνίας και της παραπάνω μελέτης, θα δημιουργηθεί η
επικοινωνιακή ιδέα η οποία θα διέπει όλες τις δράσεις επικοινωνίας, ώστε να
εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ομοιομορφία σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του
προγράμματος και να επιτευχθούν οι επικοινωνιακοί στόχοι που τέθηκαν.
Περιλαμβάνει:
 Μέχρι τρεις (3) δημιουργικές προτάσεις - κατευθύνσεις για την επικοινωνιακή ιδέα
(concept).
 Δημιουργία λεκτικής ταυτότητας για κάθε μία από τις προτάσεις (λέξεις, φράσειςκλειδιά κ.λπ.) στην επιλεγμένη κατεύθυνση που θα ενισχύει την κατανόηση της
επικοινωνιακής ιδέας μέσα από τις διάφορες εφαρμογές.
Α.3 Σχεδιασμός οπτικού υλικού
Ανάπτυξη “δεξαμενής γραφικών και εικονογραφήσεων” από την οποία θα αντλούν όλες οι
δράσεις επικοινωνίας, ώστε να προβάλλουν ενιαία εικόνα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
και να ενισχύουν την αναγνωσιμότητα του.
Περιλαμβάνει:
 Σχεδιασμός τουλάχιστον 2 εναλλακτικών προτάσεων για την ανάπτυξη οπτικού
υλικού, βάσει της επικοινωνιακής ιδέας που θα έχει διαμορφωθεί - ενδεικτικά
προσχέδια σε επιλεγμένες εφαρμογές. Τελική επιλογή πρότασης και τελική
επεξεργασία εικονογράφησης /σχεδιασμού.
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 Σχεδιασμός όλων των στοιχείων σε διάφορες διαστάσεις – ανάλυση για τη χρήση
τους και σε μεγάλες εφαρμογές
Παραδοτέα Α.1 – Α.2 – Α.3 :
1. Τρεις (3) εκθέσεις, μία για κάθε δημιουργική πρόταση - κατεύθυνση που θα
περιγράφουν την επικοινωνιακή ιδέα (concept), καθώς και τη λεκτική ταυτότητα
(σλόγκαν, λογότυπο κλπ)
2. Δύο (2) προτάσεις με βάσει την επικοινωνιακή ιδέα που έχει διαμορφωθεί που θα
περιλαμβάνουν κείμενο και εικόνα και θα περιέχουν τη “Δεξαμενή γραφικών και
εικονογραφήσεων”. Αναφορά τουλάχιστον στη χρωματική παλέτα, προσχέδια,
εικονίδια, γραμματοσειρές και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση για την
τεκμηρίωση του οπτικού υλικού.
3. Λογότυπο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 (σύμφωνα με την επιλεγμένη πρόταση).
Β. Μέσα/Εργαλεία προώθησης - δημοσιότητας των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Σχεδιασμός και ανάπτυξη των μέσων /εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την
προώθηση-δημοσιότητα των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 βάσει της επικοινωνιακής
ιδέας και του οπτικού υλικού που θα διαμορφωθεί.
Β.1 Ενημερωτικό έντυπο
Μελέτη και σχεδιασμός ενός γενικού εντύπου που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σελίδες 8 σε σχήμα Α5 με εναλλακτικές προτάσεις σε
άλλα μεγέθη.
Περιλαμβάνει:
 Μέχρι δύο εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό του εντύπου, βάσει της
επικοινωνιακής ιδέας που θα έχει διαμορφωθεί - ενδεικτικά προσχέδια
 Διαχείριση του υλικού/ περιεχομένου. Μετάφραση στ’ αγγλικά .
 Εφαρμογή και γραφιστική σχεδίαση σύμφωνα με την επιλεγμένη πρόταση
 Τελικές διορθώσεις,
 Επικοινωνία με τυπογραφείο και παράδοση τελικών αρχείων/Επιμέλεια εκτύπωσης
 Προτάσεις παραγωγής ( προδιαγραφές και κόστος)
 Έγχρωμη εκτύπωση, τεμάχια 2000 Ελληνικά 500 Αγγλικά.
Παραδοτέα Β.1 :
Ένα ενημερωτικό έντυπο σε ποσότητα: 2000 τεμάχια Ελληνικά και 500 τεμάχια Αγγλικά.
Β.2 Καταχώρηση
Σχεδιασμός έγχρωμης και ασπρόμαυρης ολοσέλιδης καταχώρησης για περιοδικό ή
εφημερίδα για την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Περιλαμβάνει:
 Τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό της καταχώρησης
βάσει της επικοινωνιακής ιδέας που θα έχει διαμορφωθεί
 Εφαρμογή και γραφιστική σχεδίαση σύμφωνα με την επιλεγμένη πρόταση
 Επιμέλεια - παράδοση τελικού αρχείου.
Παραδοτέα Β.2 :
1. Τρεις (3) εναλλακτικές προτάσεις μακέτας
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ηλεκτρονική μορφή σε διαφορετικές αναλύσεις και
χρώμα, έτοιμες προς δημοσίευση σε εφημερίδες και περιοδικά.
Β.3 Banner
Δημιουργία banner, που θα χρησιμοποιηθούν στις κάθε είδους εκδηλώσεις προβολής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Περιλαμβάνει:
 Τουλάχιστον δύο εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό του banner, βάσει της
επικοινωνιακής ιδέας που θα έχει διαμορφωθεί
 Εφαρμογή και γραφιστική σχεδίαση σύμφωνα με την επιλεγμένη πρόταση, επιλογή
διαστάσεων
 Επικοινωνία με επιγραφοποιό και παράδοση τελικών αρχείων
 Επιμέλεια εκτύπωσης και εκτύπωση.
Παραδοτέα Β.3 :
 Τέσσερα (4) τεμάχια banner από την πρόταση που έχει επιλεγεί,
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών ανάρτησης.
Β.4 Banner για χρήση στο διαδίκτυο
Σχεδιασμός web banners, ακολουθώντας τη λογική του δημιουργικού των καταχωρήσεων
με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις διαστάσεις (pixels) που θα ζητηθούν από το
μέσο στο οποίο θα προβληθεί.
Παραδοτέα Β.4 :
 Ηλεκτρονική μακέτα web banners σύμφωνα με τα παραπάνω
Β.5 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FB & Instagram)
Περιλαμβάνει:
 Δημιουργία σελίδων facebook και instagram και επιμέλεια εικαστικών για τις
εικόνες προφίλ και εξωφύλλου τους σύμφωνα με τη νέα επικοινωνιακή ιδέα.
Σχεδιασμός για περαιτέρω ανάπτυξη του περιεχομένου των σελίδων τους.
 Δημιουργία καναλιού you tube με σκοπό την ανάρτηση παραγωγών – διαφημίσεων
από ΕΥΔ.
Παραδοτέα Β.5 :
 Σελίδα στο facebook, Instagram και you tube. Εγχειρίδιο χρήσης.
Β.6 Διαδικτυακός τόπος ΕΥΔ:
 Βελτίωση της εικαστικής εικόνας της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
 Ενσωμάτωση της νέας επικοινωνιακής ταυτότητας
 Αξιοποίηση “εργαλείων” για την πιο εύρυθμη λειτουργία και ενημέρωση των
επισκεπτών της.
 Προτάσεις για προσαρμογή και μεγαλύτερη λειτουργικότητα
 Εφαρμογή των παραπάνω.
Παραδοτέα Β.6 :
 Προσαρμοσμένη σελίδα της ΕΥΔ : www.pepkritis.gr
Β.7 Ραδιοφωνικό σποτ
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Δημιουργία και επιμέλεια ενός ραδιοφωνικού
σποτ για την προβολή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος διάρκειας 40΄΄ περίπου.
Περιλαμβάνει:
 Τουλάχιστον δύο εναλλακτικές προτάσεις για τον σχεδιασμό του σποτ βάσει της
επικοινωνιακής ιδέας που θα έχει διαμορφωθεί
 Συγγραφή κειμένου – σενάρια
 Επιμέλεια παραγωγής
Παραδοτέο B.7:
 Ένα ηχητικό σποτ με την επιλεγμένη πρόταση, έτοιμο προς ραδιοφωνική χρήση.

Β.8 Παραγωγή - δημιουργία τηλεοπτικού σποτ
Δημιουργία και επιμέλεια ενός τηλεοπτικού σποτ για την προβολή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Περιλαμβάνει:
 Τουλάχιστον δύο εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό του σποτ βάσει της
επικοινωνιακής ιδέας που θα έχει διαμορφωθεί
 Συγγραφή κειμένου – σενάρια
 Δύο σποτ, το ένα διάρκειας 40΄΄ περίπου και το δεύτερο εκτεταμένης διάρκειας.
Παραδοτέα Β.8 :
 Ένα βίντεο με την επιλεγμένη πρόταση, έτοιμο προς χρήση σε τηλεόραση
 Ένα προσαρμοσμένο εκτεταμένης διάρκειας

Β.9 Σχεδιασμός Περιπτέρου
Σχεδιασμός τουλάχιστον 2 πρωτότυπων εναλλακτικών σχεδιαστικών προτάσεων για την
ανάπτυξη ενός λυόμενου περιπτέρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά περίπτωση από
την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την προβολή του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 σε κλειστούς και
ανοικτούς εκθεσιακούς χώρους. Ο σχεδιασμός θα γίνει βάσει της επικοινωνιακής ιδέας
που θα διαμορφωθεί.
Το περίπτερο θα αποτελείται από μικρά και ελαφριά προκατασκευασμένα στοιχεία (ένα
σύστημα modulo) που θα συνδέονται, θα λύονται και θα μεταφέρονται σε κάθε έκθεση με
μεγάλη ευκολία, προκειμένου τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην εκάστοτε έκθεση να
μπορούν να τα μεταφέρουν και να τα στήσουν με απλό τρόπο και με ταχύτητα, χωρίς να
απαιτείται μεταφορική και κατασκευαστική εταιρία. Είναι ζητούμενη η επιλογή καινοτόμων
ιδεών, υλικών, και τεχνικών που θα διασφαλίζουν υψηλή αντοχή, υψηλή αισθητική
ποιότητα, φινίρισμα, λειτουργικότητα, δυνατότητα αλλαγής επικοινωνιακού υλικού για την
εκάστοτε έκθεση, ευκολία στην συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και μεταφορά, καθώς
δυνατότητα χρήσης του περιπτέρου τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό η δυνατότητα ευελιξίας στησίματος και
συναρμολόγησης των στοιχείων ώστε ανάλογα με τον αριθμό και τον τρόπο
συνδεσμολογίας των modulos να μπορούν να αναπτύσσονται σε διάφορα μεγέθη
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επιφανειών παράγοντας διαφορετικούς
χώρους. Η μελέτη θα γίνει με βάση την κειμένη
νομοθεσία για ΑΜΕΑ και τις οδηγίες «σχεδιάζοντας για όλους».
Για κάθε μια εναλλακτική σχεδιαστική πρόταση, θα παραδοθούν αρχιτεκτονικά σχέδια σε
κλίμακα 1/10 και 4 τουλάχιστον φωτορεαλιστικές μακέτες που θα παρουσιάζουν την
αρχιτεκτονική ιδέα, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες στησίματος του συστήματος,
ανάπτυξης του περιπτέρου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Τεχνική έκθεση όπου θα
αναλύεται το σχεδιαστικό concept, θα περιγράφονται τα υλικά, οι τρόποι συνδεσμολογίας
αυτών και το εκτιμώμενο βάρος κάθε επιμέρους στοιχείου.
Για τη σχεδιαστική ιδέα που θα επιλεγεί θα παραδοθεί μελέτη εφαρμογής με πλήρη σειρά
κατασκευαστικών σχεδίων, κατόψεις-τομές-όψεις σε κλίμακα 1/10 και πλήρη σειρά
κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κλίμακες από 1/5 έως 1/1 ανάλογα με τις
κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπου θα περιγράφονται τα υλικά και ο τρόπος
συνδεσμολογίας των τμημάτων. Επίσης θα παραδοθεί τεχνική έκθεση για την κατασκευή
σε ανάδοχο κατασκευαστή και εγχειρίδιο οδηγιών για τη συναρμολόγηση περιπτέρου από
τους χρήστες.
Παραδοτέα Β.9 :
- Αρχιτεκτονικά σχέδια και μακέτες όπως παραπάνω.
3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ –- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Τα παραδοτέα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο σε πακέτα εργασιών, συνημμένα σε έκθεση
εκτελεσθέντων εργασιών. Τα επιμέρους πακέτα και οι τμηματικές προθεσμίες έχουν ως
εξής:
Πακέτο εργασιών 1: Περιλαμβάνει τα Παραδοτέα Α1, Α2, Α3 και υποβάλλεται μέχρι το
τέλος του πρώτου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Πακέτο εργασιών 2: Περιλαμβάνει τα Παραδοτέα Β2, Β3, Β4, Β7, Β8: και υποβάλλεται μέχρι
το τέλος του 1ου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Πακέτο εργασιών 3: Περιλαμβάνει τα Παραδοτέα Β1, Β5, Β6, Β9,: και υποβάλλεται μέχρι τη
λήξη της σχετικής σύμβασης.
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση
του Περιφερειάρχη Κρήτης. Οδηγίες και κατευθύνσεις, ο Ανάδοχος, λαμβάνει εγγράφως
από την ΕΠΠΕ ,ή/και από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Α’ και από τον Προϊστάμενο της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφ. Κρήτης.
Η επιτροπή θα συντάσσει, πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το οποίο θα εγκρίνονται
και θα παραλαμβάνονται τα κατά περίπτωση παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν
παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη
συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση της σύμβασης.
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (59.000,00€) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ 002/1 με Κωδικό 2016ΕΠ00210052).
Η πληρωμή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμού του έργου και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς (3)
δόσεις ως εξής:
 Α’ δόση που αντιστοιχεί στο 25% του συμβατικού τιμήματος με τον
αναλογούντα ΦΠΑ θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του Πακέτου
εργασιών 1 από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ)
 Β’ δόση που αντιστοιχεί στο 40% του συμβατικού τιμήματος με τον
αναλογούντα ΦΠΑ θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του Πακέτου
εργασιών 2 από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ)
 Γ’ δόση που αντιστοιχεί στο 35% του συμβατικού τιμήματος με τον
αναλογούντα ΦΠΑ θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του Πακέτου
εργασιών 3 από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ)
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Η πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ2017-05-30
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για
τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές
και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ
μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των
όρων της πρόσκλησης.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Πρόσκληση θα αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στην διεύθυνση των εταιρειών που έχουν επιλεγεί.

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Δουκός
Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο με καταληκτική ημερομηνία την 13 η /6/2017
και ώρα 15.00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει την Παρασκευή
14/6/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δουκός Μποφώρ 7, 2ος
όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως κατά την διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Προσφορά της οποίας η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.
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β. ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
μέρους Γ της παρούσης.
γ. ∆εν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του μέρους Γ της παρούσης.
δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών.
ε. ∆εν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί
αναφέρονται.
στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε
ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.
ζ. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.
η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.
θ. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
μέρους Γ της παρούσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
– ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επίσης,
τεκμαίρεται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί
από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε φάκελο,
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»
και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω .
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των εβδομήντα τριών

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 15

ΑΔΑ: 6Φ927ΛΚ-0ΚΓ

17PROC006257913
2017-05-30
χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ (73.160€)
συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ ή

πενήντα

εννέα χιλιάδων Ευρώ (59.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1 παράγραφος 3της παρούσας διακήρυξης.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά στη συνολική προτεινόμενη τιμή για το εν λόγω έργο σε
Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής
των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. Επίσης δεν απαιτείται ο προσδιορισμός στο
ΤΕΥΔ της δημόσιας αρχής ή του τρίτου μέρους που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/«όχι») σχετικά με την
εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
παρούσας πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από
την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
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φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις
5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για
τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών μηνών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
2.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε
περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
3.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά
επιλογής.
4.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

5.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η προσφορά
επιπρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης δεν αποκλείονται, θα πρέπει
όμως να διαχωρίζονται σαφώς, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά και
να διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς επιπρόσθετων και προαιρετικών
υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω οικονομική χρέωση.
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6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016 από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού που ορίζεται με απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης. Έργο της Επιτροπής είναι ο Έλεγχος / Αξιολόγηση των Προσφορών
και η εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής είναι αρμόδια για
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και ολοκλήρωση του
έργου της.

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της πρόσκλησης. Τα ανωτέρω υπό
στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως
άνω διαδικασία
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα
κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
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γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Κρήτης, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των ακόλουθων δικαιολογητικών
:
Α.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του Μέρους Γ της παρούσης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 1: :
α) για την παράγραφο 1 των λόγων αποκλεισμού απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως
του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
1

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση β΄ του άρθρου 3 του Μέρους Γ της παρούσης
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις ανωτέρω παραγράφους. .
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Μέρους Γ της παρούσης
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Μέρους Γ της παρούσης υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Α.2. Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Α.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2013,2014 και
2015. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Α.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.
Α.5: Για την απόδειξη της ύπαρξης Συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό
συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης για την εφαρμογή
των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών κατ
εφαρμογή του Ν. 3688/2008
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σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Α.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Α.8. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του
συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης
συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας και εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το
δικαίωμα.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους λόγους
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καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν
εγγραφεί στον ενιαίο κατάλογο.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

11.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

12.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα γίνει από επιτροπή
παραλαβής που συστήνεται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη Κρήτης με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 86777
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Τ.Κ. 71202
Ηράκλειο]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Φραγκιαδουλάκη, Γεώργιος Ανδρουλάκης
- Τηλέφωνο: 2813404528, 2813404513
- Ηλ. ταχυδρομείο: efragkiadoulaki@mou.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pepkritis.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό της
Επικοινωνιακής Ιδέας και Μέσων/Εργαλείων προώθησης -δημοσιότητας των δράσεων του ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020..
CPV: 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής
Αναλυτικά το αντικείμενο παρουσιάζεται στο παράρτημα I.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες
σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους
νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

v

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος
III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxi·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xvi;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxvii:

[] Ναι [] Όχι

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xix

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxx;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxi
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxii
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxiii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
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μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxiv, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxvi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:

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

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

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxvii; του:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του

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

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 35

ΑΔΑ: 6Φ927ΛΚ-0ΚΓ

17PROC006257913
2017-05-30
Β: Οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :

Απάντηση:
έτος: [2013]
έτος: [2014]
έτος: [2015]
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και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1)Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
xxviii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ,
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
αναφέρονται στην διακήρυξη):
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
[…...........]
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
φή
νίες
ες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxix:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxx, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[……]

[……]

[....……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό
συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς
τούτο Φορείς Πιστοποίησης για την εφαρμογή
των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1435
στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών κατ
εφαρμογή του Ν. 3688/2008
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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

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

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
iii

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

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

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

viii

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

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

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

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiii
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(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xiv

xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

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

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

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

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός
ΕΕ 2016/7)
xxi

xxii

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

xxiv

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxv

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
αυτό.
xxvii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxviii

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxix

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxx

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

xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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