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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Μ. Κουκουράκη
Τηλέφ. : 210 6969039
Fax
: 210 6969152
e-mail : m.koukouraki@prv.ypeka.gr

Αθήνα 21 / 11 / 2016
Αριθ.Πρωτ. Oικ. 56150

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.000,00
πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο:
«Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ» για
την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α του Υ.Π.ΕΝ.
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 ( ΦΕΚ
98/Α΄/05).
2. Tις διατάξεις του Π.Δ.100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» ( ΦΕΚ 167/Α/14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).
5. Την αριθμ.οικ.201/5-1-2016 (ΦΕΚ 6/Β/8-1-2016) απόφαση περί Εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας… .
6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3871/2010 “Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ 141/Α΄/2010), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/28.6.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) « Κύρωση του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) περί « Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25
ΕΕ). ».
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10. Τις διατάξεις του Ν.4250/ 20142016-11-22
«Διοικητικές Απλουστεύσεις….» ( ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014).
16PROC005426660

11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 ( ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
Θεμάτων»( ΦΕΚ 19/Α΄/95), όπως ισχύει.
13. Tις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 περί « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α & 209/Α/10 ),όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,
14. Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ
σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.
15. Tο άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α΄).
16. Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13).
17. Την αριθμ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ ( Τροποποίηση και αντικατάσταση της
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» ΦΕΚ 2573/Β/28-12-2015 ».
18. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» και
ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4 αυτού ( ΦΕΚ 204/Α΄/11) όπως τροποποιήθηκε με το ν.
4038/12 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 12), το Ν. 4072/12 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β
αυτού (ΦΕΚ 86/Α΄/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 « περί τροποποίησης διατάξεων του
Ν.4013/11 ( ΦΕΚ 90/Α/13) και όπως ισχύει.
20. Το υπ’ αρ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών « περί
Υπολογισμού τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ.».
21. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
22. Την από 16-06-2016 Συλλογική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΘΗΥ4653O7-ΞΩΓ) του Υπ. Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού του ΠΔΕ 2016 και ειδικότερα το έργο 1980ΣΜ07500000 της
ΣΑΜ 075.
23. Τις πιστώσεις του ΠΔΕ του έργου 1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075.
24. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 « περί Συγκρότησης συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ226/Α/11).
25. Το υπ’ αρ.23377/10-5-2016 αίτημα της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α./Τμ.Ποιότητας Ατμόσφαιρας.
26. Τα υπ’ αρ. 28720/07-06-2016 και 28970/8-6-2016 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών.
27. Την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. του Υ.Π.ΕΝ.
28. Το υπ’ αρ. 29769/15-6-2016 νεώτερο αίτημα της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α./Τμ.Ποιότητας
Ατμόσφαιρας με θέμα « Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών» καθώς και το υπ’αρ.
31561/7-7-2016 έγγραφό της.
29. To υπ’ αρ. 29914/13-6-16 και το υπ’αρ.35472/13-7-16 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, για τη διαθεσιμότητα πιστώσεων από το ΠΔΕ
του έργου 1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075.
30. Το υπ’ αρ. 31400/5-7-2016 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΤΠΕ, σχετικά με τη σκοπιμότητα για την εκτέλεση εργασιών δημιουργίας λογισμικού.
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31. Το υπ’ αρ.35523/14-7-2016 (ΑΔΑΜ:16REQ004780503)
16PROC005426660
2016-11-22 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών

Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας.
32. To A.Π.: YΠΕΚΑ/ΓΔΟΔΥΗΔ/ΔΗΔ/ΤΠΕ/1551/7/7/4/04-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ηλ.
Διακυβέρνησης, Τμ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών ΤΠΕ.
33. Την υπ’αρ. 56077/21-11-2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: 16REQ005423888), έγκρισης
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή
αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων
ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ», για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στις είκοσι δύο χιλιάδες
(22.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 27.280,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο:
1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075.
H δημιουργία του εν λόγω λογισμικού κρίνεται απαραίτητη καθότι από 1/1/2016 κάθε
χώρα οφείλει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της απόφασης AQ IPR 2011/850/EU και να
έχει το δικό της λογισμικό –εργαλείο που θα δημιουργεί αρχεία xml κατάλληλα για υποβολή στην
πύλη (portal) της Ε.Ε.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος
περιγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας προκήρυξης.
H διάρκεια του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την
παράδοση όλων των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση του έργου και η οριστική παραλαβή του, θα
πραγματοποιηθεί με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του έργου, χωρίς η
προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει το συνολικό κόστος του προϋπολογισμού.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη καθώς και με τα συνημμένα παραρτήματα
αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους συνοδευόμενο από
αίτηση, στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών επί της οδού Μεσογείων 119 (2ος όροφος, γρ.237), Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα, το αργότερο
μέχρι την 05/12/2016 και ώρα 12:00 /καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
H ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 06/12/2016, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υ.Π.ΕΝ. επί τους οδού Μεσογείων 119 .
Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και η Επιτροπή
παρακολούθησης- παραλαβής θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί:
• Στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια ( www.diavgeia.gov.gr)
• στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
• στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr).
Επιπλέον, η διάθεση των τευχών της παρούσας προκήρυξης γίνεται ατελώς από την Υπηρεσία
στη Δ/νση Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192 – Αθήνα ( 2ος όροφος, γρ.237).

3/24

ΑΔΑ: 7ΛΤΔ4653Π8-0Κ4

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους 2016-11-22
του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών
16PROC005426660

και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, τηλ.
επικοινωνίας 210 6969039. Σε ότι αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδια η Δ/νση Κ.Α.Π.Α.,
Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ( κ. Αδαμόπουλος, τηλ.210 8650076 ή 210 8652769).
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα παραρτήματα,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Για οποιοδήποτε άλλο
θέμα δε ρυθμίζεται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ
147/Α΄/08-08-2016).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……….ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ……….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ………..ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ………. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε…………ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ……….ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνημμένα
Παραρτήματα (Α,Β,Γ, Δ, Ε ,ΣΤ )

H Γενική Γραμματέας

Χρ. Μπαριτάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ.Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
3. Γρ.Γεν.Γραμματέα Περιβάλλοντος & Ενέργειας
4. Γρ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ηλ. Διακυβέρνησης
5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
6. Γρ. Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Κ.Α.Π.Α.
Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας
8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών ΤΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Είδος καταχώρησης : Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός, επιλογής αναδόχου για την ανάθεση
του έργου: «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της
ατμόσφαιρας στην ΕΕ»
Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός, με
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
ΕΡΓΟΥ
από
οικονομική
άποψη
προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή
αναδόχου για το έργο «Δημιουργία λογισμικού
για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της
ατμόσφαιρας στην ΕΕ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
22.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τις Πιστώσεις του ΠΔΕ, έργο: 1980ΣΜ07500000
της ΣΑΜ 075
Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης για την παράδοση όλων των
παραδοτέων. Η ολοκλήρωση του έργου και η
οριστική παραλαβή του θα πραγματοποιηθεί
με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των
αναφορών από τον ΕΟΠ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας
Ατμόσφαιρας (Δ/νση Κ.Α.Π.Α.) – Τμήμα
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ( Δ/νση Πατησίων
147, Τ.Κ. 11251- Αθήνα

CPV

48219300-9
Υ.Π.ΕΝ. - Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών /
Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας –
Μεσογείων 119 (2ος όροφος , γρ. 237), Τ.Κ. 101
92

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ

ΩΡΑ
05/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

06/12/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μ. Κουκουράκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6969039
Α. Αδαμόπουλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8650076 ή 210 8652769
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη με
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ %

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του N. 4172/13.
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16PROC005426660 2016-11-22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τίτλος: Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας
στην ΕΕ

Αντικείμενο του έργου
Το έργο έχει ως στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε ό,τι αφορά το νέο τρόπο
ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών των δεδομένων ποιότητας ατμόσφαιρας που οφείλει να
αποστέλει η χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης «Commission Decision-Implementing
provisions for reporting” (AQ IPR, 2011/850/EU) σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη
απαιτείται να ακολουθούν ένα νέο μηχανισμό ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων ποιότητας
αέρα με ταυτόχρονη ενοποίηση όλων των σχετικών Αναφορών εφαρμόζοντας τις Οδηγίες AQD
2008/50/EC και 4DD 2004/107/EC. Οι αναφορές συμπληρώνονται σε αρχεία excel και ascii από
την Δ/νση ΚΑΠΑ/ Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας από τα μεταδεδομένα και τα δεδομένα μετρήσεων
του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Πιο συγκεκριμένα οι
υποχρεώσεις της χώρας είναι: (στην παρένθεση αναφέρεται το αντίστοιχο Άρθρο της Απόφασης
AQ IPR, 2011/850/EU):
•

Αποστολή δεδομένων μετρήσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (Up To Date data – UTD
data) που πρέπει να υποβάλλονται μέσω ftp

(Ε2a) Primary up-to-date assessment data - measurements (Article 10)
Υποβολή ηλεκτρονικά με συγκεκριμένη μορφή αναφορών με μεταδεδομένα και στοιχεία
μετρήσεων του ΕΔΠΑΡ όπως στοιχεία των ζωνών, των σταθμών, των δειγματοληψιών,
των αναλυτών, των μεθόδων μέτρησης αλλά και τα ίδια τα στοιχεία των μετρήσεων, τις
υπερβάσεις οριακών τιμών, τιμών στόχων κ. ά. (Οι σχετικές εθνικές αναφορές δίνονται
παρακάτω
όπως
εμφανίζονται
στην
πλατφόρμα
CDR
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/aqd/ του ΕΟΠ):
(B) Information on zones and agglomerations (Article 6)
(B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6)
(C) Information on the assessment regime (Article 7)
(C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7)
(D) Information on the assessment methods (Articles 8 and 9)
(E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10)
(E1b) Information on primary validated assessment data - modelled (Article 10)
(G) Information on the attainment of environmental objectives (Article 12)
•

Έργο του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει κατάλληλο λογισμικό (σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού) το
οποίο θα διαβάζει όλες τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων (sql server) που λειτουργεί στο
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας/ Δ/νση ΚΑΠΑ) καθώς και από αρχεία
εισόδου (excel και ascii) όπως στοιχεία των ζωνών, των σταθμών, των δειγματοληψιών, των
αναλυτών, των μεθόδων μέτρησης αλλά και τα ίδια τα στοιχεία των μετρήσεων, τις υπερβάσεις
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οριακών τιμών, τιμών στόχων κ.ά. (βλ.2016-11-22
Παραρτήματα της Απόφασης AQ IPR, 2011/850/EU) και θα
16PROC005426660
μετατρέπει την πληροφορία σε αρχεία xml.

Αρχεία εισόδου: βάση δεδομένων (sql server), αρχεία excel (Υπάρχει δυνατότητα κάποια στοιχεία
μεταδεδομένων να εισάγονται με επιλογή με μη αυτόματo τρόπο, δηλαδή να μη διαβάζονται
από κάποιο αρχείο).
Αρχεία εξόδου: αρχεία xml με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που δίνονται στην ιστοσελίδα
http://www.eionet.europa.eu/aqportal του ΕΟΠ.
Διευκρινίζεται ότι το έργο του Αναδόχου είναι η δημιουργία των αρχείων xml και όχι η υποβολή
τους εκτός από την περίπτωση της αναφοράς Up To Date data – UTD data (Ε2a) όπου ο Ανάδοχος
πρέπει να δημιουργήσει τα αρχεία xml και να αυτοματοποιήσει την αποστολή τους στον ΕΟΠ με
διαδικασία ftp.
Τα παραγόμενα αρχεία xml, υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν για την ορθότητά τους στο
πεδίο Test Area στην ιστοσελίδα http://www.eionet.europa.eu/aqportal του ΕΟΠ.
Παραδοτέα του έργου
1. Αρχεία xml για όλες τις παραπάνω αναφορές (B, C, D, E1a, E1b, G και E2b)
2. Το λογισμικό μετατροπής των δεδομένων ποιότητας ατμόσφαιρας σε αρχεία xml.
3. Ηλεκτρονική διάθεση του πηγαίου κώδικα.
4. Μηχανισμός αποστολής δεδομένων μετρήσεων (UTD data) με διαδικασία ftp.
5. Εγχειρίδιο χρήσης των λογισμικών

Χρόνος Παράδοσης και πληρωμές
1. Αρχεία xml για όλες τις αναφορές B και C (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 30%
του ποσού)
2. Όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα (5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 40% του ποσού)
3. Με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ (Αποπληρωμή 30%
του ποσού)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ
16PROC005426660
2016-11-22
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το
έργο: «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας
στην ΕΕ» για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. (Tαχ. Δ/νση Πατησίων 147, Αθήνα
11251).
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του ανωτέρω έργου θα είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα Β.
3. Δικαίωμα συμμετοχής- Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου
οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας.
β) Ενώσεις
γ) Κοινοπραξίες
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση.
3.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον κατά τα τελευταία
πέντε (5) έτη τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην
υλοποίηση έργων ανάπτυξης λογισμικού. Επιπλέον, ο ανάδοχος κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη
θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έργο ανάπτυξης λογισμικού σχετικό με
διαχείριση περιβαλλοντικών μετρητικών δεδομένων καθώς και ένα (1) έργο ανάπτυξης
λογισμικού για παρουσίαση δεδομένων μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο (Οι
παραπάνω δυο απαιτήσεις μπορεί να πληρούνται από το ίδιο έργο).
Για την τεκμηρίωση της παραπάνω εμπειρίας θα πρέπει ένα κατατεθεί κατάλογος έργων που να
περιλαμβάνουν ανάπτυξη λογισμικού και να αποδεικνύονται τα παραπάνω.
3.3 Αποκλεισμός συμμετοχής
Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παρ.9.1 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και στην παρ. 3.2 «Ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής» του παρόντος παραρτήματος.
4. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων
(22.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (27.280,00)
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα το έργο: 1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075.
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5. Η Διάρκεια υλοποίησης του έργου 2016-11-22
είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για
16PROC005426660
την παράδοση όλων των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση του έργου και η οριστική παραλαβή του θα
πραγματοποιηθεί με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ.

6.Κατάθεση προσφορών – Καταληκτική ημερομηνία
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τον φάκελο της προσφοράς τους συνοδευόμενο από αίτηση ,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, στο Υ.Π.ΕΝ., Μεσογείων 119 , Αθήνα / Τμήμα Προμηθειών
και Διοικητικής Μέριμνας (2ος όροφος γραφείο 237) το αργότερο μέχρι την 05/12/2016 και
ώρα 12:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
7. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
H ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 06/12/2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υ.Π.ΕΝ. , επί τους οδού Μεσογείων 119.
8. Χρόνος ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιος αναδόχους για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ίσο με το ανωτέρω ήτοι, 120 ημέρες.
9. Υποβολή και Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (εξαιρουμένων των τεχνικών φυλλαδίων, ενημερωτικά και
άλλα έντυπα εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο τα οποία μπορούν να υποβληθούν και
σε άλλη γλώσσα).
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και το άλλο την ένδειξη “ ANTIΓΡΑΦΟ” ( σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο
αντιτύπων, επικρατέστερο είναι το πρωτότυπο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο)
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α) η λέξη Προσφορά
β) Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
γ) Τον Τίτλο του έργου
δ) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης
γ) Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
δ) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου
και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται τρεις ανεξάρτητοι, σφραγισμένοι
(υπό)φάκελοι, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι τρεις (υπό) φάκελοι είναι οι εξής:
1. (υπό) φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - ο οποίος θα περιέχει 2 αντίτυπα ( 1
πρωτότυπο και 1 αντίγραφο).
2. (υπό) φάκελος « Τεχνική Προσφορά» - ο οποίος θα περιέχει 2 αντίτυπα ( 1 πρωτότυπο
και 1 αντίγραφο).
3. (υπό) φάκελος « Οικονομική Προσφορά » - ο οποίος θα περιέχει 2 αντίτυπα ( 1
πρωτότυπο και 1 αντίγραφο).
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9.1 Περιεχόμενο (Υπό)Φακέλου με την
ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
16PROC005426660
2016-11-22

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης
στην οποία συμμετέχουν και στην οποία θα δηλώνουν, ότι κατά την υποβολή της προσφοράς
τους, δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
• συμμετοχή, σε εγκληματική οργάνωση, όπως 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).
• δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης ( ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παρ.1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου 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.
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000( Α΄48).
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 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.
• 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 ( EE L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 ( Α΄166).
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 ( Α΄215).
Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. και
Ε.Ε. ) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του2016-11-22
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε
16PROC005426660
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης
στην οποία συμμετέχουν και στην οποία θα δηλώνουν, ότι κατά την υποβολή της προσφοράς
τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 και 4 του άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ότι:

έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Σημειώνεται ότι, αν οι οικονομικοί φορείς είναι Έλληνες πολίτες ή έχουν την εγκατάστασή τους
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμων.
Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση
του ανταγωνισμού.
Δεν είναι ενήμεροι για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής τους κατά
τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης της σύμβασης.
Δεν έχουν παράσχει συμβουλές οι οικονομικοί φορείς ή επιχειρήσεις συνδεδεμένες με
αυτούς, στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα και δεν έχει με άλλο τρόπο
αναμιχθεί κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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.
Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, και είναι
σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Δεν έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν 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 της σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
Είναι εγγεγραμμένοι (κατά περίπτωση) και κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού σε ένα από τα επαγγελματικά η εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασή τους, ορίζοντας την επωνυμία του μητρώου που ανήκουν
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν ( για νομικά πρόσωπα) ή το ειδικό
επάγγελμά τους για φυσικά πρόσωπα.
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• Δεν τελούν σε αποκλεισμό από
διαγωνισμούς βάσει κοινής απόφασης των Υπουργών
16PROC005426660
2016-11-22

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς καθώς και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.

Επιπροσθέτως θα δηλώνουν:
- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης τους
οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται.
- O συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς)
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια διαδικασίας του διαγωνισμού, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Επιπλέον θα προσκομιστούν:
- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου
- Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Γ. Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα
(ζητούμενα) στην παρ. 3.2 του παρόντος Παραρτήματος «Ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής»

9.2 Περιεχόμενο (Υπό) Φακέλου με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά»
Θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο
Παράρτημα Β « Τεχνικές Προδιαγραφές» της προκήρυξης.
9.3 Περιεχόμενο (Υπό) Φακέλου με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά ο οποίος θα περιέχει τα
στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
Επισημαίνεται ότι:
- Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ, και σύμφωνα με το
συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Δ της παρούσας
προκήρυξης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ ( αριθμητικώς και ολογράφως) .
- H τιμή θα στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.
- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος με ΦΠΑ.
- Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια
Επιτροπή.
- Θα ληφθεί υπόψη η Τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος για την σύγκριση των
προσφορών και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
- θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 8 «Χρόνος ισχύς
Προσφορών» του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.
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9.3.1 Απόρριψη προσφορών
16PROC005426660
2016-11-22


Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμού του έργου όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη.



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.3.2 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 88 του
ν.4412/2016, η αρμόδια επιτροπή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους. Αν οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι
ικανοποιητικές η αρμόδια επιτροπή μπορεί να απορρίψει την προσφορά.
9.3.3. Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
10. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του
διαγωνισμού η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.
11. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016.
11.1 Αποσφράγιση Προσφορών
Επισημαίνεται ότι, η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν για τον παρόντα συνοπτικό
διαγωνισμό σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.
12. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
12.1 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.
12.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίσουν, το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
13. Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών στον Προσωρινό Ανάδοχο
Μετά την αξιολόγηση προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 ( Α΄74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται κατωτέρω στην
παρ. 14.2 της παρούσας.
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14. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 2016-11-22
16PROC005426660

14.1 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.
14.2 Τα Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσωρινό ανάδοχο
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι: συμμετοχή, σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Επισημαίνεται: Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. και
Ε.Ε. ), τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμων.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (κατά περίπτωση), με το οποίο
να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι
εγγεγραμμένος τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.
14.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
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διευκρινίσουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την παρ. 14.2 .
14.5 Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 103 του
ν.4412/2016 και ολοκληρώνεται με την σύνταξη Πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή
(γνωμοδοτικό όργανο) και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της παρ. 15 της
παρούσας.

15. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης
15.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.
15.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της ως άνω απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας και την αναφερόμενη κατωτέρω (παρ. 16) εγγύηση καλής εκτέλεσης.
15.3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, ισχύουν τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
16. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
• Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ .
• Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου χρόνου (μέχρι
επιστροφής της ).
• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
• Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν, για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης»,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του ν. 4412/2016.
• Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εμπεριέχεται στο Παράρτημα Ε της
παρούσας προκήρυξης.
17. Τροποποίηση Σύμβασης
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 και 201 του ν.
4412/2016.
18. Εκχώρηση – Μεταβίβαση Σύμβασης
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση
που θα συναφθεί ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής
19. Ενστάσεις
• Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
• Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1 %) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
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Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 106 του
ν. 4412/2016.
21. Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου
Το αρμόδιο όργανο για την Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου θα συγκροτηθεί με
απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.

21.1 Δικαιούχος και επιβλέπουσα του έργου είναι η Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας
Ατμόσφαιρας (Δ/νση Κ.Α.Π.Α.), Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των παραδοτέων του έργου από την αρμόδια
επιτροπή, είναι η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης ΚΑΠΑ ως δικαιούχος και επιβλέπουσα του
έργου.
Η ολοκλήρωση του έργου και η οριστική παραλαβή του, θα πραγματοποιηθεί με τη λήψη
(feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ, την οποία θα προσκομίσει η Δ/νση
Κ.Α.Π.Α. στην αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να βεβαιώσει την οριστική παραλαβή του έργου.
22. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β
«Χρόνος Παράδοσης και πληρωμές» μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων παραστατικών/ δικαιολογητικών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
ειδικότερα το έργο: 1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075
23. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
24. Εμπιστευτικότητα Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και της δικαιούχου Δ/νσης
Κ.Α.Π.Α.
25. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη
«Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της
ατμόσφαιρας στην ΕΕ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
………………………..€ ( αριθμητικώς και
ολογράφως )
ΦΠΑ 24%
………………………………
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
……………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
YΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………………..
Δ/ΝΣΗ:…………………………., T.K. ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣ: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119
Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.................., ΠΟΣΟΥ ………………….ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ευρώ……………………………………..υπέρ του:
(i) [ σε περίπτωση φυσικού προσώπου ] : ( ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)……………………………….,
ΑΦΜ: …………………( διεύθυνση ) …………………………………….., ή
(ii) [ σε περίπτωση νομικού προσώπου ]: ( πλήρη επωνυμία)………………,
ΑΦΜ:…………………………………, ( διεύθυνση ) …………………………………………………………, ή
(iii) ) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ]:των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)………………………………, ΑΦΜ : ……………………..( διεύθυνση) ……………………………..
β) (πλήρη επωνυμία)………………………………, ΑΦΜ : ……………………..( διεύθυνση) ……………………………..
( συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας )
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθ………………… σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία ) προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει ………………………………………….
ή
μέχρι ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
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ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

( Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή )
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΘΕΜΑ: Σύμβαση συνολικού ποσού……………………….., συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την
ανάθεση του έργου: «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της
ατμόσφαιρας στην ΕΕ» για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α του Υ.Π.ΕΝ.

Στην Αθήνα σήμερα …………………………………., στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :
1. ………………………………………………….,…………………………………………………….....................................
του Υ.Π.ΕΝ. ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα,
Μεσογείων 119 , Τ.Κ. 101 92 - Αθήνα, με ΑΦΜ: 090273987, και
2. ………………………………., φυσικό πρόσωπο ( πλήρη στοιχεία) ή …………………………………
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου ) ως εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία
«…...................................» που εδρεύει ………………….( οδός, αριθμός ) με ΑΦΜ:……………..
που αποκαλούνται για συντομία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ & ΑΝΑΔΟΧΟΣ αντίστοιχα, συμφώνησαν και
αποδέχτηκαν τα εξής:
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σε συνέχεια της αριθ. Πρωτ. Οικ. …………………………….. απόφασης κατακύρωσης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο με την παρούσα σύμβαση, το
έργο: «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην
ΕΕ», για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α του Υ.Π.ΕΝ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
άρθρο 2 αυτής.
Το έργο έχει ως στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε ό,τι αφορά το νέο τρόπο
ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών των δεδομένων ποιότητας ατμόσφαιρας που οφείλει να
αποστέλει η χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης «Commission Decision-Implementing
provisions for reporting” (AQ IPR, 2011/850/EU) σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη
απαιτείται να ακολουθούν ένα νέο μηχανισμό ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων ποιότητας
αέρα με ταυτόχρονη ενοποίηση όλων των σχετικών Αναφορών εφαρμόζοντας τις Οδηγίες AQD
2008/50/EC και 4DD 2004/107/EC. Οι αναφορές συμπληρώνονται σε αρχεία excel και ascii από
την Δ/νση ΚΑΠΑ/ Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας από τα μεταδεδομένα και τα δεδομένα μετρήσεων
του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Πιο συγκεκριμένα οι
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υποχρεώσεις της χώρας είναι: (στην παρένθεση
αναφέρεται το αντίστοιχο Άρθρο της Απόφασης
16PROC005426660
2016-11-22
AQ IPR, 2011/850/EU):
•

Αποστολή δεδομένων μετρήσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (Up To Date data – UTD
data) που πρέπει να υποβάλλονται μέσω ftp

(Ε2a) Primary up-to-date assessment data - measurements (Article 10)
Υποβολή ηλεκτρονικά με συγκεκριμένη μορφή αναφορών με μεταδεδομένα και στοιχεία
μετρήσεων του ΕΔΠΑΡ όπως στοιχεία των ζωνών, των σταθμών, των δειγματοληψιών,
των αναλυτών, των μεθόδων μέτρησης αλλά και τα ίδια τα στοιχεία των μετρήσεων, τις
υπερβάσεις οριακών τιμών, τιμών στόχων κ. ά. (Οι σχετικές εθνικές αναφορές δίνονται
παρακάτω
όπως
εμφανίζονται
στην
πλατφόρμα
CDR
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/aqd/ του ΕΟΠ):
(B) Information on zones and agglomerations (Article 6)
(B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6)
(C) Information on the assessment regime (Article 7)
(C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7)
(D) Information on the assessment methods (Articles 8 and 9)
(E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10)
(E1b) Information on primary validated assessment data - modelled (Article 10)
(G) Information on the attainment of environmental objectives (Article 12)
•

Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό…………………..πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
……………………συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
ειδικότερα το έργο: 1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με την από……………………προσφορά του η οποία και τον δεσμεύει, θα
δημιουργήσει κατάλληλο λογισμικό (σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού) το οποίο θα
διαβάζει όλες τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων (sql server) που λειτουργεί στο Κέντρο
Διαχείρισης Δικτύου (Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας/ Δ/νση ΚΑΠΑ) καθώς και από αρχεία εισόδου
(excel και ascii) όπως στοιχεία των ζωνών, των σταθμών, των δειγματοληψιών, των αναλυτών,
των μεθόδων μέτρησης αλλά και τα ίδια τα στοιχεία των μετρήσεων, τις υπερβάσεις οριακών
τιμών, τιμών στόχων κ.ά. (βλ. Παραρτήματα της Απόφασης AQ IPR, 2011/850/EU) και θα
μετατρέπει την πληροφορία σε αρχεία xml.
Αρχεία εισόδου: βάση δεδομένων (sql server), αρχεία excel (Υπάρχει δυνατότητα κάποια στοιχεία
μεταδεδομένων να εισάγονται με επιλογή με μη αυτόματo τρόπο, δηλαδή να μη διαβάζονται
από κάποιο αρχείο).
Αρχεία εξόδου: αρχεία xml με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που δίνονται στην ιστοσελίδα
http://www.eionet.europa.eu/aqportal του ΕΟΠ.
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Διευκρινίζεται ότι το έργο του Αναδόχου
είναι η δημιουργία των αρχείων xml και όχι η υποβολή
16PROC005426660
2016-11-22

τους εκτός από την περίπτωση της αναφοράς Up To Date data – UTD data (Ε2a) όπου ο Ανάδοχος
πρέπει να δημιουργήσει τα αρχεία xml και να αυτοματοποιήσει την αποστολή τους στον ΕΟΠ με
διαδικασία ftp.
Τα παραγόμενα αρχεία xml, υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν για την ορθότητά τους στο
πεδίο Test Area στην ιστοσελίδα http://www.eionet.europa.eu/aqportal του ΕΟΠ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Α. Παραδοτέα του Έργου
1. Αρχεία xml για όλες τις παραπάνω αναφορές (B, C, D, E1a, E1b, G και E2b)
2. Το λογισμικό μετατροπής των δεδομένων ποιότητας ατμόσφαιρας σε αρχεία xml.
3. Ηλεκτρονική διάθεση του πηγαίου κώδικα.
4. Μηχανισμός αποστολής δεδομένων μετρήσεων (UTD data) με διαδικασία ftp.
5. Εγχειρίδιο χρήσης των λογισμικών

Β. Χρόνος Παράδοσης και Πληρωμές
1. Αρχεία xml για όλες τις αναφορές B και C (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 30%
του ποσού).
2. Όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα (5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 40% του ποσού)
3. Με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ (Αποπληρωμή 30%
του ποσού)
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την
παράδοση όλων των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση του έργου και η οριστική παραλαβή του θα
πραγματοποιηθεί με τη λήψη (feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δικαιούχος και επιβλέπουσα του έργου είναι η Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας
Ατμόσφαιρας (Δ/νση Κ.Α.Π.Α.), Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ( Δ/νση Πατησίων 147, Τ.Κ.
11251- Αθήνα).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των παραδοτέων του έργου από την αρμόδια
επιτροπή είναι η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης ΚΑΠΑ ως δικαιούχος και επιβλέπουσα του
έργου.
Η ολοκλήρωση του έργου και η οριστική παραλαβή του, θα πραγματοποιηθεί με τη λήψη
(feedback) της αποδοχής των αναφορών από τον ΕΟΠ, την οποία θα προσκομίσει η Δ/νση
Κ.Α.Π.Α. στην αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να βεβαιώσει την οριστική παραλαβή του έργου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω ( άρθρο
3ο «Χρόνος Παράδοσης και Πληρωμές») μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση
των νόμιμων παραστατικών/ δικαιολογητικών σύμφωνα
16PROC005426660
2016-11-22

με την κείμενη νομοθεσία.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
ειδικότερα το έργο: 1980ΣΜ07500000 της ΣΑΜ 075

A Ρ Θ Ρ Ο 7ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στην
Υπηρεσία μας την αριθ. …………………………………………………. εγγυητική επιστολή ποσού
………………………………. που εκδόθηκε στις …………………………. από την ……………………….

A Ρ Θ Ρ Ο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο το έργο που
του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση
που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας
αρχής.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από
εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού
αντικειμένου του έργου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 11
16PROC005426660 2016-11-22
ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, ο Ανάδοχος του έργου
και η αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε
διαφορετική περίπτωση κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια των Αθηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ), β) οι όροι της σύμβασης και γ)
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία ανεγνώσθη και βεβαιώθηκε υπογράφεται
νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο
χαρτιού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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