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ANAPTHTEA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΥΑΗ

ΘΕΜΑ: «Παροχό Τπηρεςιών εξειδικευμϋνου Σεχνικού υμβούλου για την υποςτόριξη
των Σμημϊτων Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και Πιςτοπούηςησ τησ
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του
Τπουργεύου Εςωτερικών & Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ για
τη διαχεύριςη του τομϋα των Επιςτροφών του Σαμεύου Αςύλου Μετανϊςτευςησ και
Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλεια»

Έχοντασ υπόψη τισ διατϊξεισ:
 Σου Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ»,
όπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σου Ν. 4412/2016(ΥΕΚ Α'147/08-08-2016 ) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών
και Τπηρεςιών» .
 Σου Ν. 2800/2000 (ΥΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου
Δημοςύασ Σϊξησ, ςύςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ».
 Σου Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α'61/31-03-2011) «ύςταςη γραφεύου αντιμετώπιςησ
περιςτατικών αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
 Σου Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α'73/24-03-2014) «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ,
του Πυροςβεςτικού ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ,
αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και
ρύθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του
Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σου Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) “Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ Αςύλου, Αρχόσ
Προςφύγων, Τπηρεςύασ Πρώτησ Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ ςύςταςη Γενικόσ
Γραμματεύασ Τποδοχόσ, προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ
Οδηγύασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου «ςχετικϊ με τισ
κοινϋσ διαδικαςύεσ για τη χορόγηςη και ανϊκληςη του καθεςτώτοσ διεθνούσ προςταςύασ
(αναδιατύπωςη)»(L 180/29.60.2013), διατϊξεισ για την εργαςύα δικαιούχων διεθνούσ
προςταςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”, και ειδικότερα τα ϊρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και
82
 Σου Π.Δ. 184/2009 (ΥΕΚ Α'213/07-10-2009) «ύςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ του
Πολύτη και καθοριςμόσ αρμοδιοτότων του», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
 Σου Π.Δ. 113/2010 (ΥΕΚ Α'194/22-11-2010) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ
διατϊκτεσ», όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
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 Σου Π.Δ. 82/2011 (ΥΕΚ Α' 198/09-09-2011)
«Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ
16PROC005160173
2016-09-28
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (ϊρθρο 3 Ν. 3938/2011)».

 Σου Π.Δ. 178/2014 (ΥΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ
Αςτυνομύασ».
 Σου Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ Α'20/27-01-2015) «ύςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων,
μεταφορϊ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων».
 Σην υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΥΕΚ Β'/2828/05-11-2013) από 31-10-2013 Τπουργικό
Απόφαςη «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργού Προςταςύασ του Πολύτη Ευρωπαώκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων», όπωσ ιςχύει.
 Σην υπ' αριθ. 2694 από 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου,
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και
Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”.
 Σην υπ' αριθ. 75171 από 05-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2418) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ»”.
 Σην υπ' αριθ. 82350 από 03-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2451) κοινό Τπουργικό Απόφαςη, “ύςτημα
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ
και Ένταξησ (AMIF) και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ISF) για την προγραμματικό περύοδο
2014-2020 ”.
 Σην υπ’ αριθ. ΣΑΜΕ/30/9-ζ’ από 17-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό
Βοόθεια» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
2014-2020.
 Σην υπ’ αριθ. ISF-P/1-ι’ από 24-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια»
ςτο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ 2014-2020.
 Σην υπ’ αριθ. ISF-Β/5-θ’ από 26-05-2016 Απόφαςη Φορόγηςησ τησ Δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια
του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα και θεωρόςεισ» ςτο Εθνικό Πρόγραμμα
του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ 2014-2020.
 Σην υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ Β' 1880) κοινό Τπουργικό Απόφαςη,
“Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11
εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.
 Σην υπ’ αριθ. 131702 από 17/12/2015 Απόφαςη Τφυπ. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και Σουριςμού.
 Σην υπ’ αριθ. 33422 από 28/03/2016 Απόφαςη Τφυπ. Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και
Σουριςμού.
 Σην υπ' αρύθ. ΣΑΜΕ/30/9-ιβ΄ από 13-09-2016 Απόφαςη κ. Διευθυντό Τ.Δ.Ε.Α.Π. επύ
ταυτϊριθμου ειςηγητικού ςημειώματοσ.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
υνοπτικό Διαγωνιςμό, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, από
οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ποιότητασ-τιμόσ ςε ευρώ, για την επιλογό
αναδόχου για το ϋργο: «Παροχό Τπηρεςιών εξειδικευμϋνου Σεχνικού υμβούλου για την
υποςτόριξη των Σμημϊτων Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και Πιςτοπούηςησ
τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του
Τπουργεύου Εςωτερικών & Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ για
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τη διαχεύριςη του τομϋα των 2016-09-28
Επιςτροφών του Σαμεύου Αςύλου Μετανϊςτευςησ και
16PROC005160173
Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλεια», προκειμϋνου να παρϋχει υπηρεςύεσ
τεχνικόσ υποςτόριξησ προσ την Τπηρεςύα για:



Σην ολοκλόρωςη των διαχειριςτικών υποχρεώςεων ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ
περιόδου 2007-2013 ςε ότι αφορϊ το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εξωτερικών υνόρων και το
Ευρωπαώκό Σαμεύο Επιςτροφόσ.
Σην παρακολούθηςη δρϊςεων/ϋργων ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιόδου
2014-2020 ςε ότι αφορϊ το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και το Ευρωπαώκό
Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ.

Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα χιλιϊδων
ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), και ςυμπεριλαμβανόμενων νόμιμων
κρατόςεων ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00
€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. (24%) και λοιπών κρατόςεων.
Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να υποβϊλλουν προςφορϋσ, ςύμφωνα με
τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα διενϋργειασ του
διαγωνιςμού που εύναι ςτισ 11/10/2016, ημϋρα Σρύτη και ώρα 10.00 π.μ., ςτον 1° όροφο του
κτιρύου τησ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ επύ
τησ οδού Λ. Μεςογεύων 96 ςτην Αθόνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβϊλουν την προςφορϊ τουσ, καταθϋτοντασ την αυτοπροςώπωσ ό με
ειδικϊ προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπό τουσ, ςτην ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ) ό αποςτϋλλοντασ
την ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ό Courier ςτην ωσ ϊνω διεύθυνςη. την περύπτωςη τησ
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών & Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων,
ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακϋλων προςφορϊσ που θα
αποςταλούν, καθόςον δεν λαμβϊνεται υπόψη η ημερομηνύα κατϊθεςησ ςτο ταχυδρομεύο αλλϊ η
ϋγκαιρη, ϋωσ την ανωτϋρω ημερομηνύα και ώρα, παραλαβό τησ προςφορϊσ.
Προςφορϋσ που κατατύθενται ό καταφθϊνουν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, εύναι
εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται.
Πληροφορύεσ για το διαγωνιςμό θα δύδονται από τον Αρχιφύλακα ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταύρο, τηλ.: 210
7471235 ό τον Αρχιφύλακα ΣΙΡΚΙΝΙΔΗ Πϋτρο, τηλ.: 210 7471234, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό
ώρεσ 09:00' ϋωσ 14:00'.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ..................... ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ..................... ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ…………………………ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ
ΣΑΞΙΑΡΦΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Α' ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
16PROC005160173
2016-09-28
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαγωνιςμόσ
Αντικεύμενο

υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρώ
«Παροχό Τπηρεςιών εξειδικευμϋνου Σεχνικού
υμβούλου για την υποςτόριξη των
Σμημϊτων
Τλοπούηςησ,
Αναφορών,
Επαληθεύςεων
και
Πιςτοπούηςησ
τησ
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και
Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων
του
Τπουργεύου Εςωτερικών & Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ για
τη διαχεύριςη του τομϋα των Επιςτροφών
του Σαμεύου Αςύλου Μετανϊςτευςησ και
Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ
Αςφϊλεια» προκειμϋνου να παρϋχει υπηρεςύεσ
τεχνικόσ υποςτόριξησ προσ την Τπηρεςύα για:
 Σην
ολοκλόρωςη
των
διαχειριςτικών
υποχρεώςεων ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ
περιόδου 2007-2013 ςε ότι αφορϊ το
Ευρωπαώκό Σαμεύο Εξωτερικών υνόρων και το
Ευρωπαώκό Σαμεύο Επιςτροφόσ.
 Σην παρακολούθηςη δρϊςεων/ϋργων ςτο
πλαύςιο
τησ
προγραμματικόσ
περιόδου
2014-2020 ςε ότι αφορϊ το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και το Ευρωπαώκό
Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ

Σόποσ παρϊδοςησ

ΤΠΗΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Μεςογεύων 96,
Αθόνα, 1οσ όροφοσ)

Φρόνοσ Τλοπούηςησ του ϋργου

Δώδεκα μόνεσ (12) από την ημερομηνύα υπογραφόσ
τησ ύμβαςησ.

Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη

Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου
ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα χιλιϊδων
ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ
(24%),
και
ςυμπεριλαμβανομϋνων
νόμιμων
κρατόςεων ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα
τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00
€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και λοιπών
κρατόςεων.
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Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ
16PROC005160173
2016-09-28
Προώπολογιςμόσ που βαρύνει

κατϊ 100% από
κοινοτικούσ πόρουσ.
Ειδικότερα θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/2
και ςυγκεκριμϋνα των ϋργων με τουσ κϊτωθι
κωδικούσ:
Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια του
Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και
Ένταξησ», όςο αφορϊ το αντύςτοιχο Σαμεύο
Β)2016Ε05020003 με τύτλο « Σαμεύο Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ- Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ύνορα &
Θεωρόςεισ» και
Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο « Σαμεύο Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ- Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ Αςτυνομικό
υνεργαςύα ».

Διϊρκεια ιςχύοσ προςφορών

Εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ από την επόμενη
τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που περιϋχονται ςτην παρούςα Διακόρυξη
και ςύμφωνα με την αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του ϋργου και τα παρακϊτω ϊρθρα, ωσ
ακολούθωσ:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
16PROC005160173 2016-09-28
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΜΕΡΟ Α
1. Αναθϋτουςα Αρχό
Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών
και
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.)
/ Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ.
Η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) ιδρύθηκε με
το ϊρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ύςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών
Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ”. Με το ϊρθρο 77 του Ν.
4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό, ανϋλαβε την ϊςκηςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ
για μϋροσ του προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και του Σαμεύου
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020».
Η διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ ορύςτηκε με την υπ' αριθμ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015
(ΥΕΚ Β' 1880) κοινό υπουργικό απόφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”. Ακολούθωσ η Τπηρεςύα μασ
διαρθρώθηκε ςτα παρακϊτω τμόματα.








Σμόμα Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ − Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ
Σμόμα Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ
Αςφϊλειασ − Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ
Σμόμα Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και Πιςτοπούηςησ του Ευρωπαώκού
Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ & Σομϋασ ύνορα και
Θεωρόςεισ)
Σμόμα Προγραμματιςμού και Αξιολόγηςησ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου,
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Σμόμα Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και Πιςτοπούηςησ του Ευρωπαώκού
Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Σμόμα υντονιςμού και Τποςτόριξησ

Αρμοδιότητα τησ εν λόγω Τπηρεςύασ αποτελεύ ο χειριςμόσ και η αξιοπούηςη των ευρωπαώκών
προγραμμϊτων που αφορούν χρηματοδοτούμενεσ επιχειρηςιακϋσ και αναπτυξιακϋσ δρϊςεισ του
Τπουργεύου και το ςυντονιςμό των ςυναρμόδιων Τπηρεςιών για την υλοπούηςη των δρϊςεων
αυτών.
ύμφωνα με το ϊρθρο 3 του ν. 3938/2011 (ΥΕΚ 61-Α'/ 31.03.2011) η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών & Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ϋχει οριςτεύ ωσ Τπεύθυνη Αρχό του Ευρωπαώκού
Σαμεύου Εξωτερικών υνόρων και του Ευρωπαώκού Σαμεύου Επιςτροφόσ.
Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 9 του Ν. 4332/2015, η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών &
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων αναλαμβϊνει ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό την ϊςκηςη μϋρουσ των
καθηκόντων τησ Τπεύθυνησ Αρχόσ ςτουσ τομεύσ του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και του
Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, όπωσ αυτϋσ εξειδικεύονται ςτο ϊρθρο 5 του κατ’
εξουςιοδότηςη Κανονιςμού (ΕΕ) αρύθμ. 1042/2014.
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Σαμεύα Αλληλεγγύησ
16PROC005160173
2016-09-28
Προγραμματικό Περύοδοσ 2007-2013: Ευρωπαώκό Σαμεύο Εξωτερικών υνόρων και
Ευρωπαώκό Σαμεύο Επιςτροφόσ
Σα ανωτϋρω Σαμεύα λειτούργηςαν ςυςτϊθηκαν ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ Αποφϊςεισ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου :



Ευρωπαώκό Σαμεύο Εξωτερικών υνόρων 2007/574/ΕΚ
Ευρωπαώκό Σαμεύο Επιςτροφόσ 2007/575/ΕΚ

Σο Σαμεύο Εξωτερικών υνόρων υλοποιόθηκε μϋςω του Πολυετούσ Προγρϊμματοσ 2007-2013 και
των Ετόςιων Προγραμμϊτων 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Σο Σαμεύο Επιςτροφόσ υλοποιόθηκε μϋςω του Πολυετούσ Προγρϊμματοσ 2008-2013 και των
Ετόςιων Προγραμμϊτων 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Για την υλοπούηςη των δρϊςεων των Ετηςύων Προγραμμϊτων η ΤΔΕΑΠ ωσ Τπεύθυνη Αρχό
ενεργεύ ωσ εκτελεςτικόσ φορϋασ (executing body) και ωσ φορϋασ χορόγηςησ (awarding body).
Για την υλοπούηςη επιλϋξιμων δρϊςεων ωσ εκτελεςτικόσ φορϋασ (executing body) αποφαςύζει να
εφαρμόςει τα ςχϋδια ϊμεςα, διότι τα χαρακτηριςτικϊ των ςχεδύων δεν επιτρϋπουν ϊλλεσ επιλογϋσ
(λόγοι de jure μονοπωλύου και αςφϊλειασ) και κύριοι τελικού δικαιούχοι εύναι:




το Αρχηγεύο Ελληνικόσ Αςτυνομύασ
το Αρχηγεύο Λιμενικού ώματοσ - Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ
το Τπουργεύο Εξωτερικών

Η υλοπούηςη των δρϊςεων (προμηθειών/ παροχό υπηρεςιών/ μελϋτεσ / εκπαιδεύςεισ)
πραγματοποιεύται από τισ αρμόδιεσ Διευθύνςεισ του εκϊςτοτε Σελικού Δικαιούχου.
Για την υλοπούηςη επιλϋξιμων δρϊςεων ωσ φορϋασ χορόγηςησ (awarding body) επιλϋξιμοι
υποψόφιοι δικαιούχοι για την υποβολό προτϊςεων χρηματοδότηςησ, ατομικϊ ό ςε ςυνεργαςύα,
προκειμϋνου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τα Ετόςια Προγρϊμματα δύνανται να
εύναι:








Δημόςιεσ Αρχϋσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επύπεδο
Νομικϊ πρόςωπα δημοςύου και ιδιωτικού δικαύου
Μη Κυβερνητικού Οργανιςμού
Διεθνεύσ οργανώςεισ
Εκπαιδευτικϊ ό Ερευνητικϊ Ιδρύματα
Οργανιςμού Κατϊρτιςησ
Κοινωνικού Εταύροι

Προγραμματικό Περύοδοσ 2014-2020: Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και το
Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Σα ανωτϋρω Σαμεύα ςυςτϊθηκαν ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ Αποφϊςεισ του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου :



Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 2014/516/ΕΚ
Ευρωπαώκό Σαμεύο Επιςτροφόσ 2014/513/ΕΚ και 2014/515/ΕΚ

το πλαύςιο των ωσ ϊνω Σαμεύων ϋχουν εγκριθεύ τα ακόλουθα Εθνικϊ Προγρϊμματα:
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 Σο Εθνικό Πρόγραμμα τησ Ελλϊδασ
για ενύςχυςη από το Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ
16PROC005160173
2016-09-28



και Ένταξησ, για την περύοδο 2014 ϋωσ το 2020 [βϊςει τησ υπ’ αριθ. C(2015) 5313
εγκριτικόσ απόφαςησ τησ Επιτροπόσ τησ 31−07−2015]
Σο Εθνικό Πρόγραμμα τησ Ελλϊδασ για ενύςχυςη από το Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ,
για την περύοδο 2014 ϋωσ το 2020 [βϊςει τησ υπ’ αριθ. C(2015) 5312 εγκριτικόσ απόφαςησ
τησ Επιτροπόσ τησ 31−07−2015]

Δυνητικού Δικαιούχοι του ςυνόλου των δρϊςεων του Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου,
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ εύναι Υορεύσ όπωσ:








Κρατικού Οργανιςμού και Κρατικϋσ Επιχειρόςεισ
Κεντρικό Κυβϋρνηςη
Αρχϋσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ
Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ (NGOs)
Μη Κερδοςκοπικού Οργανιςμού
Διεθνεύσ Οργανιςμού

Δυνητικού Δικαιούχοι του ςυνόλου των δρϊςεων του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ
/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ/Σομϋασ ύνορα Θεωρόςεισ εύναι οι ακόλουθοι Υορεύσ:





Τπουργεύο Εξωτερικών
Ελληνικό Αςτυνομύα
Λιμενικό ώμα – Ελληνικό Ακτοφυλακό
Κϋντρο Μελετών Αςφαλεύασ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

2. Αντικεύμενο
Σο αντικεύμενο του Έργου αφορϊ ςτην παροχό Τπηρεςιών εξειδικευμϋνου Σεχνικού
υμβούλου για την υποςτόριξη των Σμημϊτων Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων
και Πιςτοπούηςησ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Εςωτερικών & Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ ωσ
Εντεταλμϋνησ Αρχόσ για τη διαχεύριςη του τομϋα των Επιςτροφών του Σαμεύου Αςύλου
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλεια
Σο αντικεύμενο του Έργου του Σεχνικού υμβούλου προςδιορύζεται από τισ ακόλουθεσ ενότητεσ
εργαςιών:
Α) Τποςτόριξη τησ ΤΔΕΑΠ για την ολοκλόρωςη των διαχειριςτικών τησ υποχρεώςεων ςτο
πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιόδου 2007-2013 ςε ότι αφορϊ το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Εξωτερικών υνόρων και το Ευρωπαώκό Σαμεύο Επιςτροφόσ.
Ειδικότερα, ςτο πλαύςιο τησ Ενότητασ Εργαςιών Α’ ο Σεχνικόσ ύμβουλοσ αναμϋνεται να παρϊςχει
κατ’ ελϊχιςτον τισ εξόσ υπηρεςύεσ:


Τποςτόριξη τησ ΤΔΕΑΠ ςτην εκπόνηςη οδηγιών και κατευθύνςεων προσ τουσ Δικαιούχουσ
για το κλεύςιμο των δρϊςεων (ϋργων και υποϋργων).



υγκϋντρωςη και ϋλεγχοσ των ςχετικών εγγρϊφων τεκμηρύωςησ των δρϊςεων από τουσ
Δικαιούχουσ.



Έλεγχοσ νομιμότητασ και κανονικότητασ των δαπανών.
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 Καταχώρηςη ςτοιχεύων για τισ
δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο των δύο Σαμεύων.
16PROC005160173
2016-09-28


Οργϊνωςη των Υακϋλων των εγγρϊφων που πρϋπει να τηρεύ (ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό
μορφό) η ΤΔΕΑΠ ςτο πλαύςιο των δρϊςεων που υλοποιόθηκαν.



Τποςτόριξη τησ ΤΔΕΑΠ ςτη διευθϋτηςη εκκρεμοτότων απϋναντι ςτην Ευρωπαώκό
Επιτροπό και την Αρχό Πιςτοπούηςησ.



υμμετοχό ςε ςυναντόςεισ εργαςύασ με εμπλεκομϋνουσ φορεύσ.



Προετοιμαςύα ειςηγόςεων / παρουςιϊςεων, εξειδικευμϋνων αναφορών που τυχόν
απαιτηθούν ςτο πλαύςιο τησ ολοκλόρωςησ των δρϊςεων (απϋναντι ςε Εθνικϋσ ό/
Ευρωπαώκϋσ Αρχϋσ).



Εκπόνηςη εκθϋςεων αποτύμηςησ των Πολυετών Προγραμμϊτων 2007-2013 και
2008-2013 του Σαμεύου Εξωτερικών υνόρων και του Σαμεύου Επιςτροφόσ, αντύςτοιχα.



Προετοιμαςύα ελϋγχων ςτισ δρϊςεισ που χρηματοδοτόθηκαν από τα Σαμεύα Εξωτερικών
υνόρων και Επιςτροφόσ - Ανϊλυςη επικινδυνότητασ (risk analysis) προςδιοριςμού των
ελϋγχων τησ Τπηρεςύασ.

Β) Ενεργοπούηςη / ϋνταξη δρϊςεων ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιόδου 2014-2020
ςε ότι αφορϊ το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Ειδικότερα, ςτο πλαύςιο τησ Ενότητασ Εργαςιών Β’ ο Σεχνικόσ ύμβουλοσ αναμϋνεται να παρϊςχει
κατ’ ελϊχιςτον τισ εξόσ υπηρεςύεσ:


Τποςτόριξη τησ ΤΔΕΑΠ ςτην ςύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και ςτην ϋκδοςη
Προςκλόςεων προσ Δικαιούχουσ για την υποβολό προτϊςεων.



Ανϊπτυξη και λειτουργύα μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ πορεύασ υλοπούηςησ των
δρϊςεων (φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο).



Εκπόνηςη ϋκθεςησ αποτύμηςησ για το ϋτοσ 2016 τησ πορεύασ ενεργοπούηςησ των Εθνικών
Προγραμμϊτων ςτο πλαύςιο των παραπϊνω Σαμεύων.



Τποςτόριξη τησ ΤΔΕΑΠ ςτην διεκπεραύωςη των απαιτόςεων που απορρϋουν από το
ύςτημα Διαχεύριςησ των Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ & Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και
Ένταξησ, ςε ότι αφορϊ το ρόλο τησ ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό η οπούα αναλαμβϊνει την
ϊςκηςη μϋρουσ των καθηκόντων τησ Τπεύθυνησ Αρχόσ ςε τομεύσ των παραπϊνω Σαμεύων.



χεδιαςμόσ, οργϊνωςη και διενϋργεια ϋρευνασ πεδύου για τον προςδιοριςμό του προφύλ
των μεταναςτών και την καταγραφό των επαγγελματικών τουσ προςόντων.



Έρευνα προςδιοριςμού τϊςεων και εκτιμόςεων μεταναςτευτικών ροών.



Διεξαγωγό των λογιςτικών και ϊλλων ελϋγχων, αναφορικϊ με τισ δρϊςεισ που
χρηματοδοτούνται από τα Σαμεύα. Η ςυλλογό των απαιτούμενων εγγρϊφων και
πληροφοριών προκειμϋνου να υποβληθούν ςτην Τπεύθυνη και ςτην Εντεταλμϋνη Αρχό
(Ειδικό
Τπηρεςύα
Πιςτοπούηςησ
και
Εξακρύβωςησ
υγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμϊτων), για την αύτηςη πληρωμόσ του ετηςύου υπολούπου.



Διενϋργεια ςυςτηματικών διοικητικών ελϋγχων, ςυμπληρωματικών ελϋγχων,
αιφνιδιαςτικών ελϋγχων, επύ των δαπανών που ςυνδϋονται με τισ αιτόςεισ τελικόσ
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πληρωμόσ από τουσ δικαιούχουσ,
οι όποιεσ δηλώνονται ςτουσ ετόςιουσ λογαριαςμούσ.
16PROC005160173
2016-09-28

Η
τόρηςη χωριςτού λογιςτικού ςυςτόματοσ, η επαρκόσ λογιςτικό κωδικοπούηςη ςτην οπούα
αποτυπώνονται όλεσ οι ςυναλλαγϋσ που ςχετύζονται με τη δρϊςη – ϋργο, η τόρηςη των
κανόνων δημοςιότητασ καθώσ και η ςυμμόρφωςη των δρϊςεων – ϋργων προσ τουσ
εθνικούσ και κοινοτικούσ κανόνεσ.



ύνταξη των αναγκαύων αναφορών, για την κατϊρτιςη τησ ετόςιασ ϋκθεςησ υλοπούηςησ
από την Τπεύθυνη Αρχό και την υποςτόριξη του ϋργου τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ.



Παρακολούθηςη υλοπούηςησ των δρϊςεων/ϋργων, του εθνικού προγρϊμματοσ, των
ειδικών, ενωςιακών δρϊςεων και των επειγόντων μϋτρων των Σαμεύων, ςτη μϋριμνα για
την υλοπούηςό τουσ, ςτον εντοπιςμό τυχόν προβλημϊτων, και ςτη λόψη των κατϊλληλων
μϋτρων για την ϋγκαιρη επύλυςό τουσ.



Διενϋργεια ελϋγχων πληρότητασ των διακηρύξεων, καθώσ και των διαδικαςιών ανϊθεςησ
των δημοςύων ςυμβϊςεων και των τροποποιόςεων αυτών, προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η
επιλεξιμότητα των δαπανών τουσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο εγχειρύδιο των
διαδικαςιών διαχεύριςησ και ελϋγχου του ΔΕ.



ύνταξη δελτύων αξιολόγηςησ προόδου δρϊςησ / ϋργου και εκθϋςεων επαλόθευςησ,
ύςτερα από διοικητικούσ και επιτόπιουσ ελϋγχουσ και η παρακολούθηςη των
αποτελεςμϊτων αυτών.



Αξιολόγηςη αιτημϊτων χρηματοδότηςησ των δικαιούχων και ςύνταξη ςχετικόσ ειςόγηςησ
προσ τον Προώςτϊμενο τησ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ.



Επιλογό κατϊλληλου δεύγματοσ των δρϊςεων / ϋργων ςτισ οπούεσ θα διενεργεύται
επιτόπια επαλόθευςη με χρόςη τησ οριζόμενησ μεθοδολογύασ δειγματοληψύασ ςτον οδηγό
διαχειριςτικών επαληθεύςεων.



Κατϊρτιςη του ετηςύου προγρϊμματοσ επιτόπιων επαληθεύςεων.



υςτηματικό καταχώριςη των ςτοιχεύων παρακολούθηςησ, υλοπούηςησ και ελϋγχου των
δρϊςεων / ϋργων των εθνικών προγραμμϊτων, των ειδικών, ενωςιακών δρϊςεων και των
επειγόντων μϋτρων ςτο Ο.Π. με την επιφύλαξη τησ δημιουργύασ του ςυςτόματοσ από την
Τπεύθυνη Αρχό.



Ειςόγηςη προσ τον Γενικό Γραμματϋα για την ϋκδοςη των αποφϊςεων ολοκλόρωςησ των
δρϊςεων / ϋργων και ανϊκτηςη αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων ποςών όπου απαιτεύται.



Διαδικαςύα επιβολόσ και παρακολούθηςησ των δημοςιονομικών διορθώςεων.



Δημιουργύα και τόρηςη βϊςησ δεδομϋνων, ςτην οπούα θα καταχωρούνται και θα
αποθηκεύονται τα λογιςτικϊ αρχεύα και δεδομϋνα για κϊθε δρϊςη / ϋργο, ςτο πλαύςιο των
εθνικών προγραμμϊτων των εθνικών προγραμμϊτων, των ειδικών, ενωςιακών δρϊςεων
και των επειγόντων μϋτρων, τα οπούα ςχετύζονται με την οικονομικό διαχεύριςη, την
υποβολό εκθϋςεων, την παρακολούθηςη, τισ επαληθεύςεισ και τουσ ελϋγχουσ.



Σόρηςη φακϋλων δρϊςεων / ϋργων κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ΔΕ τα οπούα δύναται να
τηρούνται και ηλεκτρονικϊ ςτο ΟΠ.



υνεργαςύα με την Τπεύθυνη και κατϊ περύπτωςη με την Αρχό Ελϋγχου για την υποβολό
απαντόςεων, ςε ςχετικϊ πορύςματα ελϋγχου που διενεργούνται ςτην Τπηρεςύα μασ και ςε
δρϊςεισ που διαχειρύζεται από τα αρμόδια εθνικϊ και ενωςιακϊ ελεγκτικϊ όργανα.
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ΑΔΑ: 6Σ3Π465ΦΘΕ-8Ω6

 ύνταξη των τελικών εκθϋςεων
προσ την Ε.Ε για την υλοπούηςη των επειγόντων και των
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Ενωςιακών Δρϊςεων.



Εκτελεύ κϊθε ϊλλη εργαςύα που του ανατύθεται από τον αρμόδιο Σμηματϊρχη ςτα πλαύςια
των αρμοδιοτότων των Σμημϊτων Τλοπούηςησ, Αναφορών, Επαληθεύςεων και
Πιςτοπούηςησ.



υνδρϊμει ςτην κατϊρτιςη τησ ετόςιασ ϋκθεςησ προσ τον Τπουργό.

Για την υλοπούηςη του ϋργου o Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει μεταξύ ϊλλων πηγϋσ όπωσ:




ε ότι αφορϊ τα Σαμεύα τησ Προγραμματικόσ Περιόδου 2007-2013:
o

Σο Πολυετϋσ Πρόγραμμα 2008-2013 του Ευρωπαώκού Σαμεύου Επιςτροφόσ και το
Πολυετϋσ Πρόγραμμα 2007-2013 του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εξωτερικών υνόρων και τα
Ετόςια Προγρϊμματα που ϋχουν εγκριθεύ από την Ευρωπαώκό Επιτροπό για τα ανωτϋρω
δύο Σαμεύα.

o

Σισ υμφωνύεσ Επιχορόγηςησ με τουσ Σελικούσ Δικαιούχουσ.

o

Σα Σεχνικϊ Δελτύα που υποβϊλλουν οι Σελικού Δικαιούχοι.

o

Κϊθε ϊλλο δεδομϋνο ό πληροφορύα διαθϋςιμη ςχετικό με την υλοπούηςη των Δρϊςεων.

ε ότι αφορϊ τα Σαμεύα τησ Προγραμματικόσ Περιόδου 2014-2020:
o

Σο Εθνικό Πρόγραμμα τησ Ελλϊδασ για ενύςχυςη από το Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ
και Ένταξησ, για την περύοδο 2014 ϋωσ το 2020 [βϊςεισ τησ υπ’ αριθ. C(2015) 5313
εγκριτικόσ απόφαςησ τησ Επιτροπόσ τησ 31−07−2015]

o

Σο Εθνικό Πρόγραμμα τησ Ελλϊδασ για ενύςχυςη από το Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ,
για την περύοδο 2014 ϋωσ το 2020 [βϊςει τησ υπ’ αριθ. C(2015) 5312 εγκριτικόσ
απόφαςησ τησ Επιτροπόσ τησ 31−07−2015]

o

Σην υπ' αριθ. 2694 από 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου
Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου
Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”.

o

Σην υπ' αριθ. 75171 από 05-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2418) Τπουργικό Απόφαςη, “Εκχώρηςη
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικού προγρϊμματοσ του Σαμεύου
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου
Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ»”.

o

Σο ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
(AMIF) και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ISF) για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020
(ΥΕΚ 2161/τ΄Β/ 7-10-2015).

o

Σο ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςύλου,
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ (TAMEE/AMIF) και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (TEA/ISF) για
την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 (ΥΕΚ 2451/τ΄Β/ 9-08-2016).
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εκδοθεύ από την
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ΤΔΕΑΠ ςτο πλαύςιο των Σαμεύων
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ.

o

Κϊθε ϊλλο δεδομϋνο ό πληροφορύα διαθϋςιμη ςχετικό με την υλοπούηςη των Δρϊςεων.

Επιπρόςθετα, ο Ανϊδοχοσ δεςμεύεται με επιτόπια υποςτόριξη 1 ςτελϋχουσ πλόρουσ
απαςχόληςησ για όλη τη διϊρκεια των δρϊςεων/ϋργων το οπούο θα πρϋπει να πληρού τα
τυπικϊ προςόντα που περιγρϊφονται ςε ότι αφορϊ τισ απαιτόςεισ τησ Ομϊδασ Έργου με ευθύνη
του αναδόχου. Σο εν λόγω ςτϋλεχοσ θα εγκαταςταθεύ ςτην ΤΔΕΑΠ από την επόμενη ημϋρα τησ
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ του ϋργου θα εργϊζεται με βϊςη το ωρϊριο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
ςυμπληρώνοντασ καθημερινϊ παρουςιολόγιο, θα αμεύβεται από τον Ανϊδοχο και θα εκτελεύ
εργαςύεσ με βϊςη την αποκλειςτικό καθοδόγηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Τπεύθυνου
Έργου του Αναδόχου.

Σα παραδοτϋα που θα υποβϊλλει ο Ανϊδοχοσ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια:
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
Παραδοτϋο 1: Inception Report.
Παραδοτϋο 2: Πλήρωσ ενημερωμένο ςύςτημα
παρακολούθηςησ (ηλεκτρονικό αρχείο) με τα
οικονομικά ςτοιχεία (υλοποίηςη) όλων των
δικαιούχων των δράςεων του Ευρωπαΰκού Ταμείου
Εξωτερικών Συνόρων, Ευρωπαΰκού Ταμείου
Επιςτροφήσ, Ευρωπαΰκού Ταμείου Εςωτερικήσ
Αςφάλειασ και Ευρωπαΰκού Ταμείου Αςύλου,
Μετανάςτευςησ και Ένταξησ.
Παραδοτϋο 3: Τήρηςη ενημερωμένου και ελεγμένου
φυςικού αρχείου των έργων/δράςεων, ςε
αντιςτοιχία με την υλοποίηςη του έργου και το
ηλεκτρονικό ςύςτημα παρακολούθηςησ του, για
όλουσ τουσ δικαιούχουσ των δράςεων του
Ευρωπαΰκού Ταμείου Εςωτερικήσ Αςφάλειασ,
Ευρωπαΰκού Ταμείου Αςύλου, Μετανάςτευςησ και
Ένταξησ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
1 μόνα από την υπογραφό τησ
ύμβαςησ
υμπληρώνεται και υποβϊλλεται
ςτο πρώτο δεκαόμερο μόνα για
τα πεπραγμϋνα του
προηγούμενου μόνα.

υμπληρώνεται και υποβϊλλεται
ςτο πρώτο δεκαόμερο μόνα για
τα πεπραγμϋνα του
προηγούμενου μόνα.

Κϊθε 3 μόνεσ από την
υπογραφό τησ ύμβαςησ.
Παραδοτϋο 4: Τριμηνιαίεσ Εκθέςεισ Απολογιςμού
υνολικϊ προβλϋπεται να
και Προγραμματιςμού.
υποβληθούν 4 Σριμηνιαύεσ
Εκθϋςεισ.
Παραδοτϋο 5: Εκθέςεισ αποτίμηςησ των Πολυετών
Προγραμμάτων 2007-2013 και 2008-2013 του Με την ολοκλόρωςη των
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ταμείου δρϊςεων/ϋργων.
Επιςτροφήσ, αντίςτοιχα.
Παραδοτϋο 6: Εκπόνηςη έκθεςησ αποτίμηςησ για
το έτοσ 2016 τησ πορείασ ενεργοποίηςησ των Με την ολοκλόρωςη των
Εθνικών Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο των Ταμείων δρϊςεων/ϋργων.
Εςωτερικήσ Αςφάλειασ & Αςύλου, Μετανάςτευςησ
και Ένταξησ.
9 μόνεσ από την υπογραφό τησ
Παραδοτϋο 7: Ανάδειξη προφίλ μεταναςτών.
ύμβαςησ.
Παραδοτϋο
8:
Τάςεισ
και
εκτιμήςεισ 10 μόνεσ από την υπογραφό τησ
12
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ

μεταναςτευτικών ροών.
ύμβαςησ.
Παραδοτϋο 9: ad hoc ειςηγήςεισ/ παρουςιάςεισ/
Όποτε απαιτηθεύ.
εμπειρογνωμοςύνεσ.
ε ςυνεννόηςη με την
Παραδοτϋο 10 : Καταχωρόςεισ ςτο ΟΠ
Αναθϋτουςα Αρχό

3. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό, ϋχουν:
α) τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα,
β) ενώςεισ προςώπων (φυςικών ό νομικών),
γ) κοινοπραξύεσ προςώπων (φυςικών ό νομικών),
που πληρούν τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που καθορύζονται ςτην παρούςα διακόρυξη.
Ο όροσ "ανϊδοχοσ" αφορϊ όλεσ τισ προαναφερθεύςεσ ςτα (α), (β) και (γ) κατηγορύεσ.
Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου
να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεούται να πρϊξει τούτο
εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη εφόςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ κριθεύ αναγκαύα
για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.

4. Προώπολογιςμόσ - Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ
Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα
χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη
εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του
Υ.Π.Α. και λοιπών κρατόςεων.
Ο προαναφερθϋν προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ ακολούθωσ:
Α) Κατϊ ποςοςτό (40%) για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ
Β) Κατϊ ποςοςτό (30%) για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα
και Θεωρόςεισ και
Γ)Κατϊ ποςοςτό (30%) για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ,

5. Σιμϋσ
την περύπτωςη προςφορϊσ, με ϋκπτωςη μεγαλύτερη από το 15% προώπολογιςμού του Έργου
(ςε καθαρό ποςό), η Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών θα ζητεύ από τον υποψόφιο ανϊδοχο
ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. ςχετικϊ με την οικονομύα
τησ μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα
παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.) Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολόγηςησ το
προςφερόμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ ποιότητασ του Έργου, η
Προςφορϊ θα απορρύπτεται.
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6. Διϊρκεια ύμβαςησ
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Δώδεκα (12) μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.

7. Φρόνοσ - Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών
Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεςμεύεται με επιτόπια υποςτόριξη 1 ςτελϋχουσ πλόρουσ
απαςχόληςησ από την επόμενη ημϋρα τησ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ του ϋργου και για διϊςτημα
δώδεκα μηνών, το οπούο θα πληρού τα τυπικϊ προςόντα που περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο των
ελϊχιςτων απαιτόςεων ςυμμετοχόσ (απαιτόςεισ Ομϊδασ Έργου), θα εγκαταςταθεύ ςτην
Αναθϋτουςα Αρχό, καλύπτοντασ όλεσ τισ απαιτόςεισ που περιγρϊφονται παραπϊνω. Σο ςτϋλεχοσ
επιτόπιασ υποςτόριξησ θα εργϊζεται με βϊςη το ωρϊριο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςυμπληρώνοντασ
καθημερινϊ παρουςιολόγιο, θα αμεύβεται από τον Ανϊδοχο και θα εκτελεύ εργαςύεσ με βϊςη την
αποκλειςτικό καθοδόγηςη των αρμοδύων υπαλλόλων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ καθώσ και του
Τπεύθυνου ϋργου του αναδόχου. ε περύπτωςη κωλύματοσ του ςυγκεκριμϋνου ςτελϋχουσ, το
ςτϋλεχοσ αυτό θα αντικαθύςταται με ευθύνη του ανϊδοχου. Σο ςυγκεκριμϋνο ςτϋλεχοσ δεν θα ϋχει
καμύα οικονομικό απαύτηςη από την Αναθϋτουςα Αρχό, και θα καλύπτεται πλόρωσ οικονομικϊ και
αςφαλιςτικϊ με βϊςη τη ςύμβαςη του με την Ανϊδοχο επιχεύρηςη.
Ο Ανϊδοχοσ θα διατηρεύ ςταθερϊ για όλη τη διϊρκεια που ορύζεται ςτην παρούςα διακόρυξη το
ύδιο ϊτομο/ςτϋλεχοσ επιτόπιασ υποςτόριξησ, χωρύσ να προχωρόςει ςε αντικατϊςταςη αυτού
χωρύσ την ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει δικαύωμα να
ζητόςει αιτιολογημϋνα την αντικατϊςταςη του ςυγκεκριμϋνου ςτελϋχουσ, εφόςον προκύψουν
προβλόματα ςυνεργαςύασ ό δεν ανταποκρύνεται ικανοποιητικϊ ςτα καθόκοντα του ό για
οποιοδόποτε ϊλλο λόγο που αιτιολογεύται επαρκώσ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό δεςμεύεται να παρϋχει ςτο ϊτομο που θα οριςθεύ ωσ επιτόπιο ςτϋλεχοσ του
ϋργου όλον τον απαραύτητο εξοπλιςμό (γραφεύο, καρϋκλα, Η/Τ, πρόςβαςη ςε δύκτυο κλπ) για την
καλύτερη εκτϋλεςη του ϋργου.

8. Παραλαβό Τπηρεςιών - Πληρωμό Αναδόχου
Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα (ωσ
περιγρϊφεται ςτο προηγούμενο ϊρθρο) και θα πιςτοποιεύται ανϊ τρύμηνο με την ςύνταξη
πρωτοκόλλου ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των παραχθϋντων υπηρεςιών από την
επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτόθηκε για αυτό τον ςκοπό. Μετϊ την παραλαβό των υπηρεςιών
ανϊ τρύμηνο, θα υπογρϊφεται το πρωτόκολλο Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ από την ωσ
ϊνω Επιτροπό.
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται μετϊ την ςύνταξη των προαναφερθϋντων
πρωτόκολλων και την προςκόμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου από τον εκϊςτοτε ανϊδοχο, ςε
τϋςςερισ (4) ιςόποςεσ καταβολϋσ-πληρωμϋσ.
Ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτην υπ'
αριθμ: 134453 Κ.Τ.Α από 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β') " Ρυθμύςεισ για τησ πληρωμϋσ των δαπανών
του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων - ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ
Τπουργικόσ Απόφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β' .)
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9. ύνολο Κρατόςεων επύ %
Η δαπϊνη υπόκειται ςε κρατόςεισ ςυνολικϊ ςε ποςοςτό 0,06216% (υπϋρ Ε.Α.ΔΗ.Τ. 0,06 %, 3%
επύ των κρατόςεων για τϋλη χαρτοςόμου και 20% επύ του χαρτοςόμου υπϋρ ΟΓΑ).

10. Κόρυξη αναδόχου ωσ εκπτώτου
Για τα θϋματα κόρυξησ του αναδόχου ωσ ϋκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρώςεισ,
ϋχουν ανϊλογη εφαρμογό οι διατϊξεισ των ϊρθρων 218 και 220 του Ν. 4412/16.

11. Κατϊρτιςη, υποβολόσ προςφορών.
Οι προςφορϋσ πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού:
11.1 Να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Συχόν δικαιολογητικϊ των προςφορών
που ϋχουν ςυνταχθεύ, ςε ϊλλη γλώςςα, θα πρϋπει να ςυνοδεύονται από επύςημη Ελληνικό
μετϊφραςη αρμόδιασ αρχόσ, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Ότι αναγρϊφεται ςτην
Ελληνικό γλώςςα υπεριςχύει και αυτό λαμβϊνεται υπόψη κατϊ την αξιολόγηςη.
11.2
Οι προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ θα πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και να
μη φϋρουν παρϊτυπεσ διορθώςεισ, ςβηςύματα, διαγραφϋσ, προςθόκεσ, κλπ. Οι προςφορϋσ
θα πρϋπει να εύναι με τα ύδια ςτοιχεύα εκτυπωτικόσ μηχανόσ, υπογεγραμμϋνεσ και
μονογραμμϋνεσ από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπό αποςφρϊγιςησ κατϊ
τον ϋλεγχο θα μονογρϊψει τισ διορθώςεισ, προςθόκεσ, κλπ. Και γενικϊ θα επιβεβαιώνει
ότι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ.
11.3 Όπου ςτα Σεύχη Διαγωνιςμού/υμβατικϊ Σεύχη ζητεύται η προςκόμιςη
εγγρϊφων/πιςτοποιητικών/βεβαιώςεων που ϋχουν εκδοθεύ από δημόςιεσ υπηρεςύεσ
δεν απαιτεύται να προςκομύζονται τα πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα, αλλϊ
γύνονται δεκτϊ τα απλϊ, ευανϊγνωςτα φωτοαντύγραφα των εγγρϊφων αυτών.
Γύνονται αποδεκτϊ τα απλϊ, ευανϊγνωςτα φωτοαντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων,
εφόςον τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ αρχικϊ από δικηγόρο, καθώσ και ευκρινό
φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη από
δημόςιεσ υπηρεςύασ . Γύνονται αποδεκτϊ τα ευκρινό φωτοαντύγραφα αλλοδαπών
εγγρϊφων, υπο την προϋ πό θεςη ότι τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ πρωτύςτωσ από
δικηγόρο ό από τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ.
11.4 Όπου ςτα Σεύχη Διαγωνιςμού/υμβατικϊ Σεύχη ζητεύται η προςκόμιςη υπεύθυνησ
δόλωςησ, νοεύται, για τουσ μεν ημεδαπούσ, Τπεύθυνη Δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου
του νομικού ό του φυςικού προςώπου με ημερομηνύα εντόσ των τελευταύων τριϊντα
ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικόσ ημϋρασ υποβολόσ των προςφορών χωρύσ
να απαιτεύται βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ. Για τουσ δε αλλοδαπούσ, κεύμενο
ανϊλογησ αποδεικτικόσ αξύασ το οπούο θα ςυνοδεύεται από επύςημη μετϊφραςη του ςτα
Ελληνικϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περύ
Δικηγόρων.
11.5 Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ πρϋπει απαραύτητα να φϋρει την ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τη
ΔΙΕΤΘΤΝΗ του υποψηφύου αναδόχου και να αναγρϊφει ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ:
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(επωνυμύα - ταχυδρομικό διεύθυνςη - τηλϋφωνο - fax του διαγωνιζόμενου)



ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ /ΤΠΗΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ



Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ όροφοσ



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 8000/20/74/9-δ΄



ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για την επιλογό αναδόχου για το ϋργο Παροχό
Τπηρεςιών Σεχνικού υμβούλου Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π. ςτο πλαύςιο των
αρμοδιοτότων τησ»



ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ

Ο ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΦΩΡΙΣΑ, ΥΑΚΕΛΟΤ:
Α. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» που θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού:
Α.1) Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό: την αύτηςη αναφϋρεται ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ο
οπούοσ υποβϊλει προςφορϊ, η επωνυμύα του, η ϋδρα του, το τηλϋφωνο και ο αριθμόσ
τηλεομοιοτυπύασ του. Η αύτηςη υπογρϊφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψηφύου
αναδόχου.
Α.2) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986/Α'75, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ςτην οπούα να
δηλώνεται ότι ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ:
■ δεν τελεύ ςε κϊποια από τισ αναφερόμενεσ τησ περιπτώςεωσ, καταςτϊςεισ των ϊρθρων 73 και
74 του Ν.4412/2016,
■ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκόμιςη των κατϊ
περύπτωςη δικαιολογητικών,
■ δεςμεύεται ότι τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτον φϊκελο τησ προςφορϊσ εύναι αληθό και
γνόςια,
■ θα προςκομύςει, ςε περύπτωςη κατακύρωςησ ςε αυτόν, απόςπαςμα ποινικού μητρώου και
πιςτοποιητικό περύ μη πτώχευςησ.
ε περύπτωςη Νομικών προςώπων τισ υπεύθυνεσ δηλώςεισ υποβϊλλουν:


Οι διαχειριςτϋσ όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Π.Ε.



Ο Διευθύνων ύμβουλοσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου όταν το Νομικό
πρόςωπο εύναι Α.Ε.



Ο Πρόεδροσ του υνεταιριςμού όταν ο προςφϋρων εύναι υνεταιριςμόσ.



ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου οι νόμιμοι εκπρόςωπού του.

Α3) Σα νομικϊ πρόςωπα θα υποβϊλλουν τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ, και
ςυγκεκριμϋνα:
Α. Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ,Ι.Κ.Ε
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Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με τα ΥΕΚ ςτα οπούα ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού (εφόςον
υπϊρχει)



ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου



Πρακτικό Δ.. για τισ Α.Ε. ό πρακτικό τησ ςυνϋλευςησ των εταύρων για τισ Ε.Π.Ε. περύ
ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και εξουςιοδότηςη
(εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου αναδόχου) για υπογραφό
και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και
ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο, ωσ αντύκλητοσ



Βεβαύωςη περύ τροποποιόςεων του καταςτατικού/μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο
πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ
προςφορών

B. Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε.:


Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ.



Πιςτοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο περύ των τροποποιόςεων του καταςτατικού.



Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροςώπου περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο
μπορεύ να περιϋχεται και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό
του υποψηφύου αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν
υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ
απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνα ϊτομο, ωσ αντύκλητοσ.

ε περύπτωςη νομικών πρόςωπων που δεν εμπύπτουν ςτισ ανωτϋρω κατηγορύεσ υποβϊλλουν τα
δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα.
ε περύπτωςη εγκατϊςταςόσ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονται
με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την οπούα και
εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό.

Γ. Εϊν ο προςφϋρων εύναι φυςικό πρόςωπο, καταθϋτει Έναρξη Επιτηδεύματοσ και τισ μεταβολϋσ
του από την αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα.
Α4). Εϊν ο προςφϋρων εύναι ϋνωςη ό κοινοπραξύα, οφεύλει επιπλϋον να καταθϋςει:


Για κϊθε μϋλοσ τησ Ένωςησ/Κοινοπραξύασ όλα τα Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, ανϊλογα με
την περύπτωςη (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).



Πρϊξη του αρμόδιου οργϊνου κϊθε Μϋλουσ τησ Ένωςησ/ Κοινοπραξύασ από το οπούο να
προκύπτει η ϋγκριςη του για τη ςυμμετοχό του Μϋλουσ:
o

ςτην Ένωςη/ Κοινοπραξύα, και ςτο Διαγωνιςμό,

o

υμφωνητικό μεταξύ των μελών τησ Ένωςησ/ Κοινοπραξύασ όπου:

o

να ςυςτόνεται η Ένωςη/ Κοινοπραξύα,
17
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(φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο) που αναλαμβϊνει κϊθε Μϋλοσ τησ Ένωςησ/
Κοινοπραξύασ ςτο ςύνολο τησ Προςφορϊσ,



να δηλώνεται ϋνα Μϋλοσ ωσ υπεύθυνο για το ςυντονιςμό και τη διούκηςη όλων των Μελών
τησ Ένωςησ/ Κοινοπραξύασ (leader),



να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβϊνουν εισ ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλόρωςη
του Έργου,



να ορύζεται (με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη, η οπούα επύςησ προςκομύζεται) κοινόσ
εκπρόςωποσ τησ Ένωςησ/ Κοινοπραξύασ και των μελών τησ για τη ςυμμετοχό τησ ςτο
Διαγωνιςμό και την εκπροςώπηςη τησ Ένωςησ / Κοινοπραξύασ και των μελών τησ ϋναντι
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.

Α5) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλει την Προςφορϊ, εφόςον ο
υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ υποβϊλει την Προςφορϊ του μϋςω Αντιπροςώπου.
Σο Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλει την Προςφορϊ, εφόςον ο υποψόφιοσ
Ανϊδοχοσ υποβϊλει την Προςφορϊ του μϋςω Αντιπροςώπου που δεν εύναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ
του, θα πρϋπει να εύναι:


Υυςικϊ πρόςωπα: πληρεξούςιο προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ, εύτε απλό
εξουςιοδότηςη με θεωρημϋνο το γνόςιο τησ υπογραφόσ.



Α.Ε., υνεταιριςμού: απόφαςη Δ εκπροςώπηςησ για τον εν λόγω διαγωνιςμό ό
πληρεξούςιο εκπροςώπηςησ από τον υποψόφιο ανϊδοχο ό το νόμιμο εκπρόςωπό του.



Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Οριςμού του Διαχειριςτό και απλό εξουςιοδότηςη με θεωρημϋνο
το γνόςιο τησ υπογραφόσ ό πληρεξούςιο εκπροςώπηςησ.



Ενώςεισ /Κοινοπραξύεσ: Σα οριζόμενα ςτην παρ. Α.2.3.1 (υμφωνητικό μεταξύ των μελών
τησ Ένωςησ / Κοινοπραξύασ) τησ Διακόρυξησ.

ΕΛΑΦΙΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Σεχνικό και Επαγγελματικό Ικανότητα
Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι για να ςυμμετϋχουν ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται να πληρούν
υποχρεωτικϊ τισ ακόλουθεσ ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι καλούνται να τεκμηριώςουν:


Επϊρκεια υλικοτεχνικόσ υποδομόσ και ανθρωπύνων πόρων. Ειδικότερα, ο υποψόφιοσ
Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να απαςχολεύ κατϊ την τελευταύα τριετύα (2013 – 2015) με ςύμβαςη
εργαςύασ, κατϊ μϋςο όρο τρεισ (3) εργαζόμενουσ πλόρουσ απαςχόληςησ. Αποδεικνύεται με
υποβολό κατϊςταςησ προςωπικού των αντύςτοιχων ετών (2013-2015).



Να απαςχολεύ με οποιαδόποτε ϋννομη ςχϋςη ςτισ 31-12-2015 τουλϊχιςτον δύο (2) ςτελϋχη
με ειδύκευςη ςτισ οικονομικϋσ επιςτόμεσ (Πανεπιςτημιακόσ Εκπαύδευςησ). Αποδεικνύεται από
την κατϊςταςη προςωπικού ςτισ 31-12-2015 με ςυνυποβολό των ςχετικών τύτλων ςπουδών
για δύο απαςχολούμενουσ που αναφϋρονται ςτην κατϊςταςη προςωπικού.
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 Πιςτοποιητικό Ποιότητασ ISO2016-09-28
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Πιςτοποιητικού Ποιότητασ ISO.



Να ϋχουν ολοκληρώςει το διϊςτημα 2013-2016 πϋντε τουλϊχιςτον (5) ϋργα τεχνικόσ
υποςτόριξησ φορϋων του Δημόςιου ό/και ευρύτερου Δημόςιου τομϋα ςε Ελλϊδα ό/και
εξωτερικό, εκ των οπούων τα δύο (2) να ϋχουν ϋκαςτο προώπολογιςμό τουλϊχιςτον το
διπλϊςιο (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) του υπό ανϊθεςη ϋργου (μη
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) και ϋνα (1) τουλϊχιςτον ϋργο να αφορϊ ςτη διαχειριςτικό
ολοκλόρωςη ϋργων ςτο πλαύςιο τησ Προγραμματικόσ Περιόδου 2007-2013.



Να ϋχει υλοποιόςει ό να υλοποιεύ τουλϊχιςτον τρύα (3) ϋργα ςχετικϊ με μετανϊςτεσ ό
παλιννοςτούντεσ, εκ των οπούων τουλϊχιςτον ϋνα ςε περιοχό υποδοχόσ μεταναςτευτικών
ροών και με ϊμεςα ωφελούμενουσ τουσ μετανϊςτεσ.

Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ υποχρεωτικϊ θα επιςυνϊψει ςτον υποφϊκελο των Δικαιολογητικών
πύνακα ςυναφών ϋργων και αντύςτοιχα για κϊθε ϋργο τιμολόγια ό πρωτόκολλα παραλαβόσ ό
βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο που θα αποδεικνύει την εκτϋλεςη τουσ. Ο
πύνακασ ςυναφών ϋργων θα πρϋπει να ϋχει την ακόλουθη μορφό Απλϊ Αντύγραφα:

Α/
Α

ΑΝΑΘΕΣΟΤ
Α ΑΡΦΗ

ΣΙΣΛΟ
ΕΡΓΟΤ

ΤΝΣΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΕΡΓΟΤ

Απαιτόςεισ Ομϊδασ Έργου
Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα διαθϋςει Ομϊδα Έργου, με επιςτημονικό επϊρκεια και ικανότητα να
ανταποκριθεύ ςτισ απαιτόςεισ του Έργου. Για το ςκοπό αυτό, η Ομϊδα Έργου που θα απαςχοληθεύ
ςτο ϋργο θα αποτελεύται κατ’ ελϊχιςτον από τα ακόλουθα ςτελϋχη:



Τπεύθυνοσ Ομϊδασ Έργου. Πρόκειται για πτυχιούχο πολιτικών επιςτημών
πανεπιςτημιακού ιδρύματοσ και κϊτοχο μεταπτυχιακού διπλώματοσ. Επύςησ απαιτεύται να
ϋχει καλό γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ και δεύτερησ ξϋνησ γλώςςασ και να διαθϋτει
τουλϊχιςτον δεκαετό (10ετό) εμπειρύα ςτα ακόλουθα πεδύα:
o Διαχεύριςη ςυγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων.

από

την

Ευρωπαώκό

Ένωςη

Έργων

και

o χεδιαςμόσ και αξιολόγηςη Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων ςυγχρηματοδοτούμενων
από τα Διαρθρωτικϊ Σαμεύα τησ Ε.Ε..
o Κοινωνικό ϋνταξη ομϊδων που ανόκουν ςτισ ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμού με ϋμφαςη
ςτουσ μετανϊςτεσ.
o Επιπρόςθετα, να ϋχει ςυμμετϊςχει ςε ϋνα τουλϊχιςτον ϋργο που αφορϊ υποδοχό
μεταναςτών ςε περιοχϋσ υπό υψηλό πύεςη μεταναςτευτικών ροών.
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 Εμπειρογνώμονασ: Πρόκειται2016-09-28
για πτυχιούχο πανεπιςτημιακόσ
16PROC005160173

εκπαύδευςησ θετικόσ
κατεύθυνςησ με τουλϊχιςτον μεταπτυχιακό δύπλωμα και τουλϊχιςτον δεκαπενταετό (15ετό)
εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ϋργων ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Επιπρόςθετα να ϋχει ςυμμετϊςχει ςε ϋνα τουλϊχιςτον ϋργο που αφορϊ υποδοχό μεταναςτών
ςε περιοχϋσ υπό υψηλό πύεςη μεταναςτευτικών ροών.



τϋλεχοσ επιτόπιασ υποςτόριξησ:
o

o

Ένασ πτυχιούχοσ πανεπιςτημιακού ιδρύματοσ οικονομικόσ κατεύθυνςησ με μεταπτυχιακό
δύπλωμα ςτισ οικονομικϋσ επιςτόμεσ, ϊριςτη γνώςη αγγλικών, 3ετό επαγγελματικό
εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη Έργων,
ςυμμετοχό ςε τουλϊχιςτον 4 ϋργα με αντικεύμενο τουσ μετανϊςτεσ και ϋνα τουλϊχιςτον
ϋργο υμβούλου Σεχνικόσ Τποςτόριξησ.
Επιπρόςθετα, το παραπϊνω ςτϋλεχοσ θα πρϋπει να ϋχει αποδεδειγμϋνα ςυμμετϊςχει ςτη
διαχεύριςη ϋργου ό ϋργων ςχετικού με το αντικεύμενο ϋργου, δηλαδό ϋργου με αντικεύμενο
τη διαχεύριςη μεταναςτευτικών ροών. Για την απόδειξη του παραπϊνω θα πρϋπει να
προςκομιςθεύ ςχετικό αποδεικτικό από την Αναθϋτουςα Αρχό του
ςχετικού/ςχετικών ϋργων.

Λοιπϊ ςτελϋχη Ομϊδασ Έργου:
o Ένασ ςτϋλεχοσ πτυχιούχοσ πανεπιςτημιακού ιδρύματοσ οικονομικόσ κατεύθυνςησ με
μεταπτυχιακό δύπλωμα ςπουδών, ϊριςτη γνώςη αγγλικών, τουλϊχιςτον 7ετό
επαγγελματικό
εμπειρύα
ςτην
οργϊνωςη,
διαχεύριςη
και
υλοπούηςη
ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό Ένωςη Έργων, ςυμμετοχό ςε τουλϊχιςτον
5 ϋργα υμβούλου Σεχνικόσ Τποςτόριξησ και τουλϊχιςτον 5 ϋργα με αντικεύμενο τουσ
μετανϊςτεσ.
o Ένα ςτϋλεχοσ πτυχιούχοσ πανεπιςτημιακόσ ό τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ, με
μεταπτυχιακό δύπλωμα ςτη διούκηςη επιχειρόςεων, καλό γνώςη αγγλικών, 5ετό
επαγγελματικό εμπειρύα ςτη διαχεύριςη ςυγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαώκό
Ένωςη Έργων και ςυμμετοχό ςε τουλϊχιςτον πϋντε ϋργα με αντικεύμενο τουσ
μετανϊςτεσ ό παλλινοςτούντεσ.
o Ένα ςτϋλεχοσ πτυχιούχοσ πανεπιςτημιακού ιδρύματοσ με μεταπτυχιακό δύπλωμα
ςπουδών, με ειδύκευςη ςτη ςτατιςτικό εύτε ςε πτυχιακό εύτε ςε μεταπτυχιακό επύπεδο,
καλό γνώςη αγγλικών, 5ετό εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαώκό Ένωςη Έργων και εμπειρύα ςε θϋματα ανϊλυςησ επικινδυνότητασ (risk
analysis) και ςχεδιαςμού και εφαρμογόσ εργαλεύων ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋρευνασ.
Επύςησ, θα πρϋπει να ϋχει ςυμμετϊςχει ςε ϋνα τουλϊχιςτον ϋργο που να αφορϊ τη
μϋτρηςη του βαθμού ικανοπούηςησ των ευπαθών ομϊδων πληθυςμού από υπηρεςύεσ του
Κρϊτουσ.
Για την Ομϊδα Έργου ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτον Τποφϊκελο
Δικαιολογητικών τα ακόλουθα:
o Πύνακα κατανομόσ τησ απαςχόληςησ των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου, ςυμπληρωμϋνοσ
–επύ ποινό αποκλειςμού- με την ακόλουθη μορφό:
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16PROC005160173
2016-09-28
Πύνακασ κατανομόσ τησ απαςχόληςησ των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
ςτελϋχουσ

Θϋςη ςτην
Ομϊδα Έργου

Αρμοδιότητεσ /
Καθόκοντα

Ανθρωπομόνεσ
απαςχόληςησ

Τπεύθυνοσ Έργου
Εμπειρογνώμονασ
Έργου
τϋλεχοσ
επιτόπιασ
Τποςτόριξησ
Λοιπό ςτϋλεχοσ
Ομϊδασ Έργου

o

Αναλυτικϊ βιογραφικϊ ςημειώματα των μελών τησ Ομϊδασ Έργου ςύμφωνα με το
Τπόδειγμα Γ.

o

ε περύπτωςη που ςτην Ομϊδα Έργου περιλαμβϊνονται ςτελϋχη που δεν εύναι μόνιμοι
εργαζόμενοι του προςφϋροντα, εύναι αναγκαύα η προςκόμιςη υπεύθυνων δηλώςεων
των προςώπων αυτών, ςτισ οπούεσ θα δηλώνεται ότι υπϊρχει ςχετικό ςυμφωνύα
ςυνεργαςύασ με τον προςφϋροντα, ότι δεν ςυμμετϋχουν με οποιοδόποτε τρόπο ςε
οποιαδόποτε ϊλλη προςφορϊ για τον ύδιο διαγωνιςμό και ότι αποδϋχονται τουσ όρουσ
του διαγωνιςμού.

Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό Επϊρκεια
Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι για να ςυμμετϋχουν ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται να πληρούν
υποχρεωτικϊ τισ ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ ςχετικϊ με την οικονομικό δραςτηριότητα. Πιο
ςυγκεκριμϋνα απαιτεύται να τεκμηριώνεται:


Ότι ο μέςοσ κύκλοσ εργαςιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριςτικών χρήςεων (2013,
2014, 2015) από υμβουλευτικϋσ Τπηρεςύεσ εύναι μεγαλύτεροσ από το πενταπλϊςιο του
προώπολογιςμού του παρόντοσ ϋργου (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ). ε περύπτωςη
που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δραςτηριοποιεύται για χρονικό διϊςτημα μικρότερο των τριών
διαχειριςτικών χρόςεων, τότε ο μϋςοσ κύκλοσ εργαςιών εφαρμόζεται για τα ϋτη
δραςτηριοπούηςησ αυτού.



Ότι τα καθαρά αποτελέςματα χρήςεωσ προ φόρων, ωσ μϋςοσ όροσ για τα ϋτη 2013, 2014
και 2015 εύναι θετικϊ (παρουςιϊζουν δηλαδό προ φόρων καθαρϊ κϋρδη). Για το λόγο αυτό
κϊθε ςυμμετϋχουςα εταιρεύα απαιτεύται να υποβϊλλει αντύγραφα ιςολογιςμών για τα ϋτη
αυτϊ (για ΑΕ και ΕΠΕ και ότι προβλϋπεται για τισ υπόλοιπεσ μορφϋσ), ςύμφωνα με τη
νομοθεςύα περύ εταιρειών που διϋπει τη χώρα όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο υποψόφιοσ
Ανϊδοχοσ



Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ςύμφωνα με την περύ εταιρειών νομοθεςύα τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ, υποβϊλλει ιςολογιςμούσ των τελευταύων τριών (3) διαχειριςτικών
χρόςεων (2013, 2014, 2015), ςε περύπτωςη που υποχρεούται ςτην ϋκδοςη ιςολογιςμών ό
Τπεύθυνη Δόλωςη του ςυνολικού ύψουσ του ετόςιου κύκλου εργαςιών, ςε περύπτωςη που
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δεν υποχρεούται ςτην ϋκδοςη2016-09-28
ιςολογιςμών ό εκκαθαριςτικϊ ςημειώματα ςτην περύπτωςη
16PROC005160173
φυςικών προςώπων.



ε περύπτωςη νεοςύςτατου νομικού προςώπου, το οπούο ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ ςε ϋνωςη ό
κοινοπραξύα, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη προςωρινών ιςολογιςμών ό οποιουδόποτε
ϊλλου ιςοδύναμου αποδεικτικού εγγρϊφου για τη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του
ςυμμετϋχοντοσ. ε περύπτωςη ςυμμετϋχοντοσ που δεν ϋχει κατϊ νόμο υποχρϋωςη
δημοςύευςησ ιςολογιςμών εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ περύ τησ
χρηματοοικονομικόσ του κατϊςταςησ, κατϊ τα ανωτϋρω ό οποιουδόποτε ϊλλου
ιςοδύναμου εγγρϊφου. ε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ που υποβϊλλουν κοινό
προςφορϊ, τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ προςκομύζονται για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ό
κοινοπραξύασ.

Νοεύται ότι ςε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη ό κοινοπραξύα προςώπων, οι
ανωτϋρω προώποθϋςεισ αρκεύ να πληρούνται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ κοινοπραξύασ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει δικαύωμα να ελϋγξει με κϊθε νόμιμο τρόπο την αλόθεια των ανωτϋρω
δηλουμϋνων. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμετϋχει ςε όςεσ ςυςκϋψεισ και ςυναντόςεισ
χρειαςτεύ, μετϊ από πρόςκληςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και εκτόσ ωραρύου και χώρων τησ
Τπηρεςύασ.
Β. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» που θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού
τισ ακόλουθεσ κύριεσ ενότητεσ


υνοπτικό πρόταςη προςϋγγιςησ του Έργου του Σεχνικού υμβούλου, η οπούα θα
αναφϋρει τον τρόπο με τον οπούο ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ ςκοπεύει να προςεγγύςει το
ϋργο, τισ μεθόδουσ ό και τα εργαλεύα που θα χρηςιμοποιόςει ςχετικϊ.

Η πρόταςη προςϋγγιςησ του Έργου οφεύλει επύ ποινό αποκλειςμού να μην υπερβαύνει τισ
20 ςελύδεσ, ςε γραμματοςειρϊ Calibri 11, μονό διϊςτιχο και πλόρη ςτούχιςη.


Σην προτεινόμενη Ομϊδα Έργου, τα μϋλη τησ οπούασ θα διαθϋτουν την ςχετικό
εξειδικευμϋνη εμπειρύα από την παροχό παρόμοιων υπηρεςιών. την ενότητα αυτό, η
τεχνικό προςφορϊ θα περιλαμβϊνει περιγραφό τησ οργϊνωςησ τησ λειτουργύασ τησ
Ομϊδασ Έργου, περιγραφό των αρμοδιοτότων και καθηκόντων των ςτελεχών, με τρόπο
ώςτε να καλύπτονται όλεσ οι επιμϋρουσ ανϊγκεσ του ϋργου.

Η προτεινόμενη Ομϊδα Έργου, οφεύλει επύ ποινό αποκλειςμού να μην υπερβαύνει τισ 10
ςελύδεσ, ςε γραμματοςειρϊ Calibri 11, μονό διϊςτιχο και πλόρη ςτούχιςη.
Γ. Υϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό
αποκλειςμού τα ακόλουθα :
 Σιμό οικονομικόσ προςφορϊσ χωρύσ ΥΠΑ.
 Ποςό του αναλογούντοσ ΥΠΑ.
 υνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ.
 Σο χρόνο ιςχύοσ τησ προςφορϊσ.

Όλεσ οι τιμϋσ θα εύναι εκφραςμϋνεσ ςε ΕΤΡΩ και θα αναγρϊφονται αριθμητικϊ και ολογρϊφωσ, με
ςυμπληρωμϋνο μϋχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφύο, ακόμη και όταν εύναι μηδενικό. Προςφορϋσ
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ςτισ οπούεσ δεν προκύπτουν με 2016-09-28
ςαφόνεια οι προςφερόμενεσ
16PROC005160173

τιμϋσ ό η ςυνολικό τιμό

απορρύπτονται.

την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερόμενο τύμημα εύναι μικρότερο του 85% του
προώπολογιςμού του Έργου, η Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού και Αξιολόγηςησ προςφορών
θα ζητεύ από τον υποψόφιο ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ.
ςχετικϊ με την οικονομύα τησ μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ/ τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό
τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα παρϊςχει την υπηρεςύα). Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω
αιτιολόγηςησ, το προςφερόμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ ποιότητασ του
Έργου, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται

12. Ιςχύσ Προςφορών
Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ υποψόφιουσ αναδόχουσ για εκατόν εύκοςι (120)
ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την μϋρα τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ τουσ. Προςφορϊ
που ορύζει μικρότερο χρόνο ιςχύοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Η ανακούνωςη
τησ κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού ςτον ανϊδοχο μπορεύ να γύνεται και με την λόξη τησ ιςχύοσ
τησ προςφορϊσ, τον δεςμεύει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεύ.
13.

Διαδικαςύα Αποςφρϊγιςησ και Αξιολόγηςησ
υμμετοχόσ και Σεχνικών προςφορών)

Προςφορών

(Δικαιολογητικών

Πρώτο τϊδιο: Αποςφρϊγιςη Υακϋλων Προςφορών Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και
Σεχνικών Προςφορών
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ξεκινϊ την διαδικαςύα την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα κατϊθεςησ
των προςφορών, ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη ςτην οπούα μπορεύ να παρύςτανται οι εξουςιοδοτημϋνοι
εκπρόςωποι των προςφερόντων.
Προςφορϋσ που ϋχουν υποβληθεύ εκπρόθεςμα δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται ςτην
υπηρεςύα για επιςτροφό.
Η Επιτροπό ςφραγύζει, μονογρϊφει και ανούγει, καταρχόν, τον ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ και,
ακολούθωσ τον ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ και τον ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. Σα
περιεχόμενα ςτοιχεύα των Υακϋλων μονογρϊφονται από τα μϋλη τησ Επιτροπόσ κατϊ φύλλο.
Οι Υϊκελοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ φυλϊςςονται με ευθύνη τησ
Επιτροπόσ.
Οι παριςτϊμενοι εξουςιοδοτημϋνοι εκπρόςωποι των προςφερόντων ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν
γνώςη των περιεχομϋνων των αποςφραγιςμϋνων Υακϋλων.
ε επόμενεσ κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ, η Επιτροπό εξετϊζει και αξιολογεύ τα ςτοιχεύα του ΥΑΚΕΛΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ. Κατϊ τη διϊρκεια του ελϋγχου, η Επιτροπό μπορεύ να ζητόςει διευκρινύςεισ
από τουσ προςφϋροντεσ επύ των ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ.
Προςφορϋσ οι οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ τησ παρούςασ ςε επύπεδο Υακϋλου
Δικαιολογητικών, απορρύπτονται και δεν εξετϊζονται περαιτϋρω.
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Δεύτερο τϊδιο: Αξιολόγηςη – Βαθμολόγηςη
Σεχνικών Προςφορών
16PROC005160173
2016-09-28
ε επόμενεσ κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ, η Επιτροπό Αξιολόγηςησ εξετϊζει και αξιολογεύ τισ Σεχνικϋσ
Προςφορϋσ, όςων διαγωνιζόμενων δεν αποκλεύςτηκαν ςτο προηγούμενο ςτϊδιο.
Οι Σεχνικϋσ Προςφορϋσ βαθμολογούνται με βϊςη τα κϊτωθι κριτόρια, τα οπούα επεξηγούνται
αμϋςωσ μετϊ:
Κριτόρια Βαθμολόγηςησ Σεχνικών Προςφορών
Ομϊδα
Κριτηρύων
Α

υντελεςτόσ
Βαρύτητασ

Κριτόριο
Μεθοδολογύα υλοπούηςησ

75

Α1.

Κατανόηςη των απαιτόςεων του Έργου

25

Α2.

Μεθοδολογύα και μϋςα για την υλοπούηςη του
ϋργου

25

Α3.

Ανϊλυςη του Έργου ςε Δραςτηριότητεσ και
Παραδοτϋα

25

Β

Ομϊδα Έργου

25

Β1.

Δομό, ύνθεςη και Οργϊνωςη τησ Ομϊδασ Έργου

10

Β2.

Βαθμόσ κϊλυψησ των αναγκών του Έργου από τα
προςόντα, τισ αρμοδιότητεσ και τα καθόκοντα των
ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου

15

ύνολο

100

A: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
A1: Κατανόηςη των απαιτόςεων του ϋργου
Κρύνεται ο βαθμόσ κατανόηςησ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ διαγωνιςμού, η
κατανόηςη του πλαιςύου, των γενικών και ειδικών θεμϊτων και των απαιτόςεων, η αντύληψη των
ιδιαιτεροτότων, των ειδικών ζητημϊτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, καθώσ και οι τρόποι
αντιμετώπιςησ τουσ που προτεύνονται από τον διαγωνιζόμενο.
A2: Μεθοδολογύα και μϋςα για την υλοπούηςη του ϋργου
Κρύνεται η καταλληλότητα τησ μεθοδολογύασ που θα προταθεύ για την υλοπούηςη του
ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ διαγωνιςμού, η ςαφόνεια, η πρακτικότητα και η εφικτότητα
εφαρμογόσ τησ. Επύςησ, η καταλληλότητα των εργαλεύων και μϋςων που θα προταθούν για την
εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ και η χρηςτικότητα τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο του παρόντοσ
διαγωνιςμού.
A3: Ανϊλυςη του ϋργου ςε Δραςτηριότητεσ και Παραδοτϋα
Κρύνεται το βϊθοσ και η ακρύβεια τησ ανϊλυςησ του ϋργου του υμβούλου ςε δραςτηριότητεσ και
Παραδοτϋα, και ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ
διαγωνιςμού που προκύπτει από την παραπϊνω ανϊλυςη.
B: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ
B1: Δομό, ύνθεςη και Οργϊνωςη τησ Ομϊδασ Έργου
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Κρύνεται η καταλληλότητα και η επϊρκεια
τησ δομόσ, τησ ςύνθεςησ και τησ οργϊνωςησ τησ Ομϊδασ
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Έργου του Προςφϋροντοσ, και ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του
παρόντοσ διαγωνιςμού που προκύπτει από αυτϋσ.
B2: Βαθμόσ κϊλυψησ των αναγκών του Έργου από τα προςόντα, τισ αρμοδιότητεσ και τα
καθόκοντα των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου
Κρύνεται η ορθολογικότητα και η επϊρκεια τησ κατανομόσ του χρόνου απαςχόληςησ των
ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου, ςτα διαφορετικϊ αντικεύμενα και τισ δραςτηριότητεσ του ϋργου, και
ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρόντοσ διαγωνιςμού που
προκύπτει από την παραπϊνω κατανομό.
Επύ τησ διαδικαςύασ βαθμολόγηςησ των τεχνικών προςφορών, εϊν κατϊ την εξϋταςη μιασ
προςφορϊσ διαπιςτώνεται ότι καλύπτονται ό υπερκαλύπτονται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ
διακόρυξησ, η προςφορϊ αυτό κρύνεται τεχνικϊ αποδεκτό. Εϊν ςε μια προςφορϊ διαπιςτώνεται
απόκλιςη από τισ προδιαγραφϋσ, τότε αυτό κρύνεται (τεκμηριωμϋνα) από την αρμόδια επιτροπό
αν εύναι ουςιώδησ ό επουςιώδησ. Προςφορϊ που ϋχει μια ό περιςςότερεσ τεχνικϋσ αποκλύςεισ οι
οπούεσ ϋχουν κριθεύ ωσ επουςιώδεισ, κρύνεται ωσ τεχνικϊ αποδεκτό. Αντύθετα, εϊν ϋςτω και μια
απόκλιςη ϋχει κριθεύ τεκμηριωμϋνα ωσ ουςιώδησ, η προςφορϊ αυτό κρύνεται τεχνικϊ μη αποδεκτό
και απορρύπτεται και η Επιτροπό αιτιολογεύ εγγρϊφωσ την απόφαςό τησ.
Απόκλιςη από απαύτηςη των τεχνικών προδιαγραφών που ϋχει χαρακτηριςθεύ ωσ απαρϊβατοσ
όροσ, εύναι εξ οριςμού ουςιώδησ. Αφού απορριφθούν οι προςφορϋσ που παρουςιϊζουν ουςιώδεισ
αποκλύςεισ, η διαδικαςύα με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ, βαθμολογεύται ωσ ακολούθωσ:


Κϊθε μϋλοσ τησ Επιτροπόσ θα βαθμολογόςει κϊθε ϋνα κριτόριο αυτόνομα με ϋνα ακϋραιο
βαθμό, ςτην κλύμακα 100 - 120.



Βαθμολογύα 100 δύνεται ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνικό προςφορϊ πληρού ακριβώσ το
κριτόριο.



Η βαθμολογύα μπορεύ να αυξϊνεται μϋχρι 120 βαθμούσ ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνικό
προςφορϊ υπερκαλύπτει το κριτόριο. Οι ςταθμιςμϋνεσ βαθμολογύεσ των κριτηρύων
αθρούζονται και δύνουν τη ςυνολικό βαθμολογύα.

Η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου εύναι ο αριθμητικόσ μϋςοσ όροσ των βαθμολογιών των μελών τησ
Επιτροπόσ. τη ςυνϋχεια, η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου ςταθμύζεται (πολλαπλαςιϊζεται) επύ τον
αντύςτοιχο ςυντελεςτό βαρύτητασ. Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ εύναι το
ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών όλων των κριτηρύων.
Σο ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμών όλων των κριτηρύων δύνει τον Απόλυτο Βαθμό τησ
Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Α.Β.Σ.Π.).
Ο Σελικόσ Βαθμόσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β.Σ.Π.) υπολογύζεται από τον τύπο:
Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) x 100,
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max εύναι ο μεγαλύτεροσ Απόλυτοσ Βαθμόσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ μεταξύ όλων των
Σεχνικών Προςφορών.
Μετϊ την ολοκλόρωςη αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ τεχνικόσ
προςφορϊσ θα εκδοθεύ απόφαςη τησ Τπηρεςύασ μασ όπου θα ενημερώνονται οι υποψόφιοι
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για τα αποτελϋςματα του διαγωνιςμού
όςο αφορϊ τα προαναφερθϋντα ςτϊδια και θα
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ενημερώνονται για την ημερομηνύα αξιολόγηςησ των οικονομικών προςφορών.

14. Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη οικονομικών προςφορών - Επιλογό ΑναδόχουΔικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ

Σρύτο τϊδιο: Αξιολόγηςη – Βαθμολόγηςη Οικονομικών Προςφορών
Η Επιτροπό βαθμολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ που δεν απορρύφθηκαν, κατϊ τα
προηγούμενα, με βϊςη τον ακόλουθο τύπο:
Oj = ( Κ min / Κ j )
όπου :
Oj :

η Βαθμολογύα τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ

Κ min : το χαμηλότερο κόςτοσ από όλεσ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ
Kj :

το κόςτοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ j.

Η ανϊδειξη αναδόχου θα γύνει με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη Προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. Για την επιλογό τησ πιο
ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη Προςφορϊσ η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ
Διαγωνιςμού θα προβεύ ςτην κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό τησ ςυμφερότερησ
Προςφορϊσ με βϊςη τον ακόλουθο τύπο :
Λi = 80 * (Σ.Β.Σ.Π.i / Α.Β.Σ.Π.max) + 20 * Qj
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max

η ςυνολικό βαθμολογύα που ϋλαβε η καλύτερη Σεχνικό Προςφορϊ

Σ.Β.Σ.Π.i η Σελικό Βαθμολογύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ
Qi

Η βαθμολογύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ

Λi

το οπούο ςτρογγυλοποιεύται ςτα 2 δεκαδικϊ ψηφύα.

Επικρατϋςτερη εύναι η Προςφορϊ με το μεγαλύτερο Λ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ, επικρατϋςτερη
εύναι η Προςφορϊ με την καλύτερη Σεχνικό Αξιολόγηςη (μεγαλύτερο Βi), ενώ ςε περύπτωςη
πλόρουσ ιςοβαθμύασ (Λi, Σ.Β.Σ.Π.i) διενεργεύται δημόςια κλόρωςη παρουςύα όλων των
ενδιαφερομϋνων.

15. Σϋταρτό τϊδιο

Επιλογό Αναδόχου- Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η
κατακύρωςη, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοπούηςη τησ
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν από την Τπηρεςύα, οφεύλει να υποβϊλει ςτην Επιτροπό
Αξιολόγηςησ Προςφορών, ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ τα οπούα
αποςφραγύζονται και ελϋγχονται από αυτόν:
i.

Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ διοικητικόσ ό
δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, πριν
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από την κοινοπούηςη τησ ωσ
ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι
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δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα
που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

ii.

Ειδικότερα, απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ
διοικητικόσ ό δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, προςκομύζουν τα μεν
νομικϊ πρόςωπα-δικηγορικϋσ εταιρεύεσ για τουσ διαχειριςτϋσ τουσ, από το οπούο να
προκύπτει ότι τα ανωτϋρω πρόςωπα δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό
απόφαςη, για κϊποιο από τα ωσ ϊνω αδικόματα.

iii. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου
εξαμόνου, από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω εγγραφόσ ειδοπούηςησ, από το οπούο να
προκύπτει ότι δεν τελεύ ςε πτώχευςη και επύςησ δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ
πτώχευςησ.
iv.

Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, από το οπούο να
προκύπτει ότι από την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και
επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ.

v.

Πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ από το οπούο να προκύπτει ότι εύναι εγγεγραμμϋνοσ
ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επϊγγελμα του, από το οπούο να προκύπτει η εγγραφό του κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ
Προςφορϊσ και ότι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ
ωσ ϊνω ειδοπούηςησ

16. Εγγυητικό Καλόσ Εκτϋλεςησ
Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό καλόσ
εκτϋλεςησ ύψουσ 5%, επύ του καθαρού ποςού κατακύρωςησ.

17. Ενςτϊςεισ-Προςφυγϋσ
Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με την διαδικαςύα που προβλϋπεται από
το ϊρθρο 127 του Ν. 4412/16. ε περύπτωςη υποβολόσ ενςτϊςεων ό προςφυγών, η εξϋταςό τουσ
θα πραγματοποιηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό.

18. Ματαύωςη Διαγωνιςμού
Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμού, ςε
οποιοδόποτε ςτϊδιο, και την επανϊληψη του, με τροποπούηςη ό μη των όρων και των
προδιαγραφών τησ Διακόρυξησ.

19 . Εμπιςτευτικότητα
Καθ' όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ από τη λόξη ό λύςη αυτόσ ο Ανϊδοχοσ
αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του Ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την
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Αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό
πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την
εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του.
Ο Ανϊδοχοσ δεν δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το Έργο, χωρύσ την
προηγούμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ούτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ
αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και δε δεςμεύει την
Αναθϋτουςα Αρχό με κανϋνα τρόπο, χωρύσ την προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη.
Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και όλα τα εξουςιοδοτημϋνα απ'
αυτόν πρόςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋναν, παρϊ μόνο ςτα πρόςωπα που
δικαιούνται να γνωρύζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' αυτούσ κατϊ τη διϊρκεια και με την
ευκαιρύα τησ υλοπούηςησ του Έργου και αφορούν ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα του Αναδόχου
ό μεθόδουσ υλοπούηςησ του Έργου.
Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του ϋχουν υποχρϋωςη εχεμύθειασ αναφορικϊ με κϊθε πληροφορύα
που περιόλθε ς' αυτούσ, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου («Εμπιςτευτικό Πληροφορύα») και
δεςμεύεται να μην αποκαλύψει ό χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε Εμπιςτευτικό Πληροφορύα.
Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του οφεύλουν να απϋχουν, από κϊθε χρόςη, μερικό ό ολικό, εύτε για
λογαριαςμό τουσ, εύτε, για λογαριαςμό τρύτων, των ςτοιχεύων και γενικϊ των προςωπικών
δεδομϋνων των υπαλλόλων και των εξυπηρετούμενων τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων που τα αποκτούν, με οποιοδόποτε τρόπο κατϊ την υλοπούηςησ
του παρόντοσ ϋργου (Ν. 2472/97 περύ προςταςύασ του ατόμου από την επεξεργαςύα δεδομϋνων
προςωπικού χαρακτόρα).
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ενημερώνει το προςωπικό του για το περιεχόμενο τησ
υποχρϋωςησ εχεμύθειασ, όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην παρούςα διακόρυξη και να ενημερώνει
αμϋςωσ την Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων για κϊθε
απώλεια ό μη εξουςιοδοτημϋνη αποκϊλυψη ό και χρόςη ςτοιχεύων που θα υποπϋςει ςτην
αντύληψό του.

-ΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Παναγιώτης ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ
Σαξίαρχος
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Α. ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ2016-09-28
ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ
16PROC005160173
ΕΚΔΟΣΗ .....................................................
Ημερομηνύα ϋκδοςησ .../.../.........
Προσ:
…………………………………

Εγγυητικό
επιςτολό
μασ
υπ’
ευρώ …………………………………………………..(…………………….€).

αριθμ.

................

για

Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ
διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ
{ε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ …………… Οδόσ …………. Αριθμόσ …….
Σ.Κ. ………}
{ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών
α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και
μϋχρι του ποςού των ευρώ ............................................................ (€………………………), για την καλό
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό ςύμφωνα με τη με αριθμό ...../...-....-.......
Διακόρυξό ςασ με αντικεύμενο …………………………………………………………….. ςυνολικόσ ςυμβατικόσ
αξύασ ευρώ ………........., πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ.
Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ
καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να
ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη
ειδοπούηςό ςασ.
Από την εγγύηςη αυτό, που παρϋχεται για την πιο πϊνω και μόνο αιτύα, θα απαλλϊξουμε τον
πελϊτη μασ τον οπούο εγγυόμαςτε, μόνο μετϊ από ϋγγραφη δόλωςό ςασ περύ απαλλαγόσ μασ από
κϊθε ευθύνη που μπορεύ να προκύψει από την προκειμϋνη εγγύηςη, ό μετϊ την επιςτροφό ςε εμϊσ
του ςώματοσ τησ παρούςασ εγγυητικόσ επιςτολόσ. ε κϊθε περύπτωςη όμωσ η παραπϊνω εγγύηςη
δε μπορεύ να ιςχύει μετϊ την ……………….. Μετϊ την πϊροδο τησ ημερομηνύασ αυτόσ, παύει να ιςχύει
ςε οποιουδόποτε την κατοχό και εϊν βρύςκεται.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)
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Β. ΦΕΔΙΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ
16PROC005160173
2016-09-28
ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Ημερομηνύα
Γϋννηςησ:

Όνομα:
Μητρώνυμο:
Σόποσ Γϋννηςησ:

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Όνομα Ιδρύματοσ

Σύτλοσ Πτυχύου

Ειδικότητα

Ημερομηνύα
Απόκτηςησ
Πτυχύου

ΆΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
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16PROC005160173 2016-09-28

EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο

Εργοδότησ

Ρόλοσ και καθόκοντα ςτο
ϋργο

Απαςχόληςη ςτο
ϋργο
Περύοδοσ
ΑΜ
(από –ϋωσ)
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