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Α’ ΦΑΣΗ- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της αξιοποίησης του
Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)»
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο διαγωνισμό με την κλειστή διαδικασία προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου
για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της
αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)»
προϋπολογισμού 772.357,72 € (άνευ ΦΠΑ),
ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους
ειδικότερους όρους των παρόντων τευχών διαγωνισμού
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ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΆΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1.

Πίνακας με γενικά στοιχεία διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

&

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της
αξιοποίησης

του

Φυσικού

Πλούτου

(Υδρογονάνθρακες)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Η

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

772.357,72 (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΗ:

950.000,00 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ

12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

ΕΡΓΟΥ:

σύμβασης,

ενώ

καταληκτική

δε,

σε

κάθε

ημερομηνία

περίπτωση,

ως

ολοκλήρωσης

αυτού ορίζεται η 30.11.2015.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα

και

Επιχειρηματικότητα» της περιόδου 2007-2013
ΤΡΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή αποστέλλονται

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ταχυδρομικά

ή

με

συστημένη

επιστολή

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

30/07/2014 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

31/07/2014 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
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στο

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 119, Αθήνα, Τ.Κ. 101 92,

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Γενικό πρωτόκολλο Γενικής Γραμματείας Ενέργειας &

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Κλιματικής Αλλαγής
Από 73200000-4 έως 73220000-0, από 74140000-2
έως 74150000-5 (εκτός 74142200-8), και 74420000-

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 744232105, 74871000-5, 93620000-0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Κα Ε. Ζαχαράκη

Διεύθυνση:

Τηλ.: 210 – 6969865 & 210 - 6969119,

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Fax.: 210 – 6969460

Τηλ. / Φαξ / Ηλεκτρονική

eysed@eka.ypeka.gr & zacharakie@eka.ypeka.gr

Δνση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

αποστολής

για

24/06/2014

δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τεύχος

δημοσίευσης

Διακηρύξεων

στο

27/06/2014

Δημοσίων

Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε 2

27/06/2014

ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες,
ευρείας κυκλοφορίας:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε 2
ημερήσιες

πολιτικές

27/06/2014

εφημερίδες

ευρείας κυκλοφορίας:
1.2. Ορισμοί
Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού, οι παρακάτω όροι θα χρησιμοποιούνται
με το κάτωθι περιεχόμενο:
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•

Διαγωνιζόμενος: ο οικονομικός φορέας, ο οποίος συμμετέχει στο Διαγωνισμό
δια της υποβολής προσφοράς.

•

Διαγωνισμός: είναι η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σκοπό έχει τη σύναψη της
Σύμβασης.

•

Διαδικασία Προεπιλογής: είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την
παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.

•

Διακήρυξη Β' Φάσης: είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα
αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες για τη συμμετοχή τους
στη Β´ Φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους
διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο και πληροφορία για τη
Β‘ Φάση του Διαγωνισμού και θα συνοδεύεται τα οικεία τεύχη και
Παραρτήματα.

•

Έγγραφα: Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η
προσκόμιση εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά

τα απλά, ευανάγνωστα

φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες
υπηρεσίες. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
•

Επιτροπή: η Επιτροπή παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του
Διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων. Στην Επιτροπή
θα συµµετέχει ως µέλος και ένα (1) στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής.

•

Οικονομικός Φορέας: Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών που συμμετέχει στο
Διαγωνισμό ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων.

•

Προεπιλεγείς: είναι ο κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά την
ολοκλήρωση της παρούσας Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και θα έχει κληθεί να
υποβάλει προσφορά.

•

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : είναι το παρόν έγγραφο.
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•

Τεύχη Διαγωνισμού / Συμβατικά τεύχη: η Παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, η Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών, η Γενική/Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση
που θα υπογραφεί.

•

Υπεύθυνη Δήλωση: Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται
η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ
και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

•

Yποψήφιος: οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος συμμετέχει στο
Διαγωνισμό δια της υποβολής αιτήσεως συμμετοχής.

•

Φάση B΄ του Διαγωνισμού ή Β΄ Φάση: είναι η φάση του Διαγωνισμού που
έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

1.3. Νομικό Πλαίσιο
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο
που διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις
διατάξεις:
• του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005»,
• του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
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Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010),
• του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007)
όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με το Ν. 3840/2010 και ισχύει,
• του

π.δ/τος

118/2007

«Κανονισμός

Προμηθειών

Δημοσίου»

(Κ.Π.Δ),

ΦΕΚ 150/Β’/10-7-2007), στο μέτρο που η εφαρμογή τους χωρεί και συνάδει με
την ανάθεση των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών,
• του

ν.

4155/13

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013)

και

της

Υ.Α.

Π1/2390/2013

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με
την επιφύλαξη του σημ. 1 της υποπαραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014 «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014),
• του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και λοιπές
ρυθμίσεις»,
• της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
• της υπ΄ αριθμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες
της Ελλάδας - CCI2007GR161PO001.
• της υπ’ αριθμ. 181/104/A2/ 09/01/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΦ-Ε38) Απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, με θέμα «Ένταξη της
Οριζόντιας Πράξης "Προώθηση της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
(Υδρογονάνθρακες) " με κωδικό MIS 427937 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα :
<< Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα >>
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<< Μακεδονία - Θράκη >>
<< Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου >>
<< Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος >>
<< Αττική >> και
• κάθε άλλης διάταξης της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στο μέτρο που αφορά
στον παρόντα διαγωνισμό.

ΆΡΘΡΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.1.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι αυτό της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51
του π.δ/τος 60/2007. Τα ειδικότερα κριτήρια θα προσδιοριστούν στη
Διακήρυξη Β΄ Φάσης.

2.2.

Ενδεικτικά, τα κριτήρια που θα αξιολογηθούν έχουν ως εξής:
2.2.1. Μεθοδολογία και προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης υλοποίησης των επί
μέρους δράσεων. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του
προτεινόμενου σχήματος του φορέα για την εκτέλεση του αντικειμένου
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (οργανωτική επάρκεια σε
σχέση με τους στόχους του έργου, διασύνδεση του οργανωτικού
σχήματος με τις απαιτήσεις διαχείρισης, βαθμός εξασφάλισης ευελιξίας
και διαφάνειας, πρόβλεψη εφαρμογής πιστοποιημένου συστήματος
διαχείρισης ποιότητας, διαχωρισμός καθηκόντων κλπ).

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και περίληψη
αυτής διατίθενται και στην ιστοσελίδα www.ypeka.gr
3.2. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία
ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
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Ενδιαφέροντος μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα
21 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα
πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας. Η Αναθέτουσα Αρχή
θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 6 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ήτοι, μέχρι την
Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014. Οι σχετικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα
απαντώνται γραπτώς στους ερωτώντες και μαζί με τις απαντήσεις θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας υποψήφιος
δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
3.3. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά
τα

οριζόμενα

στο

παρόν

άρθρο,

των

τυχόν

συμπληρωματικών

πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο
υποψήφιος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της
φύσης του έργου.
3.4. Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής,
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή των αιτήσεων συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.5. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο
ότι ο υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και
της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1.3. της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
3.6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο
υποψήφιος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του
συνόλου των όρων όλων των τευχών.
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ΆΡΘΡΟ 4
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4.1.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή
απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται
στην ελληνική γλώσσα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει μετάφραση του
κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης ή τμήματος / περίληψης αυτής στην
αγγλική γλώσσα, άνευ προσθέτου αντιτίμου. Το μεταφρασμένο κείμενο θα
διατίθεται προς διευκόλυνση και μόνο των αλλοδαπών Ενδιαφερομένων και,
σε κάθε περίπτωση, ισχύον είναι αποκλειστικά το ελληνικό κείμενο της
Πρόσκλησης.

4.2.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Ελληνική Γλώσσα. Κάθε συνεννόηση
μεταξύ

της

αναθέτουσας

αρχής

και

των

ενδιαφερομένων,

των

διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε
ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην
αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
4.3.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός
ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν
αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την
παρουσία κατάλληλων διερμηνέων.

ΆΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1.

Στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα δικαιούνται να συμμετάσχουν,
υποβάλλοντας Δεσμευτική Προσφορά, τεχνική και οικονομική, μόνον οι
προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι.

5.2.

Στους Προεπιλεγέντες θα αποσταλεί πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς
από την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα κληθούν να παραλάβουν τη
Διακήρυξη της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού μαζί με τα λοιπά τεύχη και
στοιχεία που θα τη συνοδεύουν. Με την ίδια πράξη θα καλούνται να
συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, υποβάλλοντας τη σχετική
Δεσμευτική Προσφορά τους. Η πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς θα
αποσταλεί στους Προεπιλεγέντες τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν
10

από την ημερομηνία που θα οριστεί για την υποβολή της Δεσμευτικής
Προσφοράς τους.
5.3.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της Δεσμευτικής τους Προσφοράς στη
Β’ Φάση του Διαγωνισμού, οι Διαγωνιζόμενοι:
5.3.1. θα κληθούν να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.
5.3.2. θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
Διαγωνισμό.

5.4.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, ως προς
την αξιολόγηση των Δεσμευτικών Προσφορών και την ανάθεσης του Έργου,
θα περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης.
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΘΡΟ 6
Αντικείμενο του έργου
6.1 Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στην Αναθέτουσα αρχή με σκοπό να ενισχυθεί η διαχειριστική
ικανότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Κυβέρνησης, της Κεντρικής Διοίκησης
και της νεοσυσταθείσας κρατικής επιχείρησης «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία
Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (στο εξής «ΕΔΕΥ») ώστε να βελτιωθούν οι μηχανισμοί,
οι διαδικασίες και τα εργαλεία ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, στο πρότυπο των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες αναπτύσσονται σε 4 άξονες:

α. Ρυθµιστικό και Οργανωτικό Πλαίσιο

Ο πρώτος άξονας αφορά την εξέταση, συμπλήρωση και βελτίωση του βασικού
θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου που στήθηκε και διέπει την αξιοποίηση των
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναμένεται η παροχή υπηρεσιών
στα εξής:
•

Μελέτη επάρκειας ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου και προτάσεις
βελτίωσης και συμπλήρωσής του.

•

Μελέτη

ενός

εμπλεκομένων

tailor

made

μοντέλου

κυβερνητικών

και

οριζόντιου

συντονισμού

διοικητικών

των

υπηρεσιών,

περιλαμβανομένης της ΕΔΕΥ, για τη χάραξη και την άσκηση της πολιτικής
στον πρωτογενή τομέα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων στη χώρα μας.
•

Εκτίμηση οργανωτικών, διαχειριστικών και εκπαιδευτικών αναγκών των
εμπλεκομένων.

β. Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ)

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας της ΕΔΕΥ
ειδικότερα. Πρόκειται για μια νέα εταιρία που τώρα οργανώνεται και που θα
πρέπει να στελεχωθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει με βάση τα βέλτιστα
πρότυπα ομοταγών επιχειρήσεων άλλων χωρών όπως η ΕΔΕΥ, κατά τρόπο
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συμβατό με το ισχύον δίκαιο που την διέπει. Συγκεκριμένα αναμένεται η παροχή
υπηρεσιών στα εξής:
•

Μελέτη με αντικείμενο το οργανόγραμμα/οργανωτική δομή και τους
κανονισμούς λειτουργίας και προμηθειών της εταιρίας.

•

Μελέτη οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρίας και καταγραφής
εκπαιδευτικών αναγκών της.

γ. Ενίσχυση επιχειρησιακής ικανότητας

Ο τρίτος άξονας αφορά τεχνική βοήθεια παρεχόμενη επί τω έργω στις υπηρεσίες
της Κυβέρνησης, της Κεντρικής Διοίκησης και της ΕΔΕΥ για το βέλτιστο τρόπο
διαχείρισης διακηρύξεων και συμβάσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων,
επ’ αφορμή δύο συμβατικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και
αφορούν (α) την αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελληνική Επικράτεια και
(β) την εκμίσθωση διαφόρων περιοχών για την έρευνα, εξόρυξη και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Συγκεκριμένα αναμένεται η παροχή

υπηρεσιών στα εξής:
•

Εμπειρογνωμοσύνη στη φάση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

•

Αξιολόγησης της απόδοσης των εργασιών των αναδόχων που έχουν επιλεγεί
(π.χ. χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός, αποτελέσματα των εργασιών
τους).

•

Τεχνικές μελέτες αναφορικά με την εκτίμηση των διαθεσίμων πόρων και
δυνητικών αποθεμάτων, έλεγχο και πιστοποίηση αυτών, κλπ, με βάση τα
αποτελέσματα των εργασιών των αναδόχων.

•

Μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις σε θέματα Ποιότητας (QA, QC), Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
τους υδρογονάνθρακες.

δ. Μεσο-µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός

Ο τέταρτος άξονας αφορά στον προγραμματισμό της βέλτιστης ανάπτυξης του
τομέα των υδρογονανθράκων μεσο-μακροπρόθεσμα, με τρόπο ώστε να
διασφαλιστεί αφενός η επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και η
αύξηση των ενεργειακών αποθεμάτων και εξαγωγών προς όφελος της ελληνικής
οικονομίας, αφετέρου η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού λαμβανομένων
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υπόψη των απαιτήσεων της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και βιομηχανίας,
των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος και των
γεωστρατηγικών δεδομένων και ισορροπιών. Συγκεκριμένα αναμένεται η
παροχή υπηρεσιών στα εξής:
6.2 Μελέτη προγραμματισμού ορθολογικής ανάπτυξης του τομέα των
υδρογονανθράκων μεσο-μακροπρόθεσμα.
6.2 Μελέτες σκοπιμότητας έργων υποδομής του πρωτογενούς έως και το
δευτερογενή τομέα.

6.2 Διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης; Το έργο έχει διάρκεια δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ δε, σε κάθε περίπτωση, ως
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού ορίζεται η 30.11.2015.

ΆΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
7.1.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με τους φακέλους εκδήλωσης
ενδιαφέροντος λήγει 30 Ιουλίου 2014 και ώρα Ελλάδος 15:00.

7.2.

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, στην Αθήνα, ήτοι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στο Ισόγειο επί της Λεωφ.
Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92.

7.3.

Επίσης οι φάκελοι μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με συστημένη
επιστολή στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (στην ταχ. δ/νση που
αναφέρεται ανωτέρω) με ευθύνη του Υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο
και το χρόνο, που θα περιέλθουν αυτοί στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην
περίπτωση αυτή, οι φάκελοι θα πρέπει να παραληφθούν και να
πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα, που ορίζονται στην
παράγραφο 7.1 ανωτέρω. Στην περίπτωση της αποστολής, η Αναθέτουσα
Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή ή τη μη
παραλαβή της υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη
συνοδεύουν. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης
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υποβολής των φακέλων τους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για την
έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό η προ της λήξης της προθεσμίας
ταχυδρόμηση ή αποστολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
7.4.

Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος
κατά τα ανωτέρω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη
και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Τον
αποκλεισμό, επίσης, του Υποψηφίου συνεπάγεται η υποβολή φακέλου
εκδήλωσης

ενδιαφέροντος,

που

παραβαίνει

όρους

της

παρούσας

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
7.5.

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως

απαράδεκτη κάθε

υποβολή συμπληρωματικών ή

διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
7.6.

Η αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει την επόμενη εργάσιμη
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 12:00.

7.7.

Κατά την αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής, επιτρέπεται να
παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, αυτοπροσώπως
ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσφραγιστούν στις 31 Ιουλίου και ώρα 12:00
στο γραφείο 126, 1ος όροφος, της Αναθέτουσας Αρχής.

7.8.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα εμπεριέχουν τους εξής φακέλους: (Α)
Υποφάκελος

Δικαιολογητικών

Συμμετοχής

και

(Β)

Υποφάκελος

Ουσιαστικών Προσόντων (Τεχνικής Καταλληλότητας και Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας).

ΆΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
8.1.

Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:
8.1.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ
και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο
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εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).
8.1.2. Ενώσεις – Κοινοπραξίες των υπό σημ. 8.1.1. φυσικών ή/και νομικών
προσώπων που υποβάλλουν κοινή αίτηση συμμετοχής. Στην
περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως ανάδοχος, πριν
την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως
εξής:
(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη
σχετική νομοθεσία,
(β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου,
συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την
οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων
συμμετοχής, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής αίτησης συμμετοχής, με την ίδια τιμή. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής αίτησης συμμετοχής, με την ίδια οικονομική
προσφορά και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και
στις

δύο

παραπάνω

περιπτώσεις

μπορούν

να

προτείνουν

αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών
δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
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8.2.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

8.3.

Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν
μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης – Κοινοπραξίας,
είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας αίτησης
συμμετοχής.

ΆΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
9.1.

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και
σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 και
συγκεκριμένα εάν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
των Υποψηφίων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα
συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους
λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης
Ιουνίου

1991,

για

την

πρόληψη

χρησιμοποίησης

του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες
δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ),
πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-
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237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας
του κράτους εγκατάστασης·
στ) αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή.
9.2.

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος ή, σε
περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση
οικονομικός φορέας:
α) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό εξυγίανση ή
δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία

προβλεπόμενη

από

τις

εθνικές,

νομοθετικές

και

κανονιστικές διατάξεις,
β) εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εξυγίανση ή
δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που
μπορεί να διαπιστωθεί ελευθέρως με οποιοδήποτε μέσο από την
αναθέτουσα αρχή,
δ) είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής
των πληροφοριών που απαιτούνται.
9.3.

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος ή, σε
περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση
οικονομικός φορέας:
α) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας της αναθέτουσας αρχής,
β) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή
των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της
αναθέτουσας αρχής.
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9.4.

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος ή, σε
περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση
οικονομικός φορέας:
9.4.1. συνιστά εξωχώρια εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005,
9.4.2. απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων,
9.4.3. δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ή/και παραβεί
οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα,
9.4.4. δεν

υποβάλει

όλα

τα

έγγραφα

των

αιτήσεων

επισήμως

μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, με την επιφύλαξη ειδικότερων
διατάξεων.
9.5.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης συμμετοχής, οι
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες
στην κοινή αίτηση συμμετοχής. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή αίτηση συμμετοχής, η υποβληθείσα κοινή
αίτηση συμμετοχής αποκλείεται από το διαγωνισμό.

ΆΡΘΡΟ 10
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
10.1. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 8 και 9 της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οφείλει να διαθέτει,
επιπλέον, ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν
άρθρο.
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10.2. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής και προεπιλογής των
υποψηφίων απαιτείται η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων τεχνικής και
επαγγελματικής καταλληλότητας:
10.2.1. Κριτήριο Γενικής και Ειδικής Εμπειρίας των υποψηφίων: ως προς
την γενική εμπειρία και ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης έργα, οι υποψήφιοι οφείλουν επί ποινή
αποκλεισμού να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια με
το προκηρυσσόμενο έργα κατά την τελευταία πενταετία μέχρι τη
δημοσίευση

της

παρούσας,

κατά

πρώτον,

παρόμοια

με

το

προκηρυσσόμενο έργα συμβατικής αξίας ίσης ή και μεγαλύτερης
των δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ (2.500.000,00) αθροιστικά, κατά
δεύτερον, ένα παρόμοιο με το προκηρυσσόμενο έργo αντίστοιχης
συμβατικής αξίας. Ως παρόμοια, με το υπό ανάθεση έργα, θα ληφθούν
τα έργα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα
των υδρογονανθράκων, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Άρθρο 6
ανωτέρω.
10.2.2. Κριτήριο Οργανωτικής Δομής: Αναφορικά με την οργανωτική δομή
οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική δομή για
την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και ειδικότερα α) να απασχολούν
είκοσι (20) άτομα προσωπικό ειδίκευσης συναφούς με το αντικείμενο
του προκηρυσσόμενου έργου, ήτοι ειδικότητες όπως μηχανικοί,
γεωλόγοι,

γεωφυσικοί,

επιστήμονες

περιβάλλοντος,

μηχανικοί

πετρελαίου, νομικοί, με ειδίκευση/εμπειρία στον τομέα της έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (upstream).
10.2.3. Κριτήριο Ομάδας Έργου: Ελέγχεται η επάρκεια σε πλήθος και η
απαιτούμενη εμπειρία της Ομάδας Έργου σχετικά με το αντικείμενο της
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε έργα
που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου
θα είναι τουλάχιστον δεκαμελής (10μελής), με τα εξής χαρακτηριστικά:
 τον Υπεύθυνο Έργου με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον εικοσιπέντε
(25) έτη, με εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση έργων του
τομέα upstream,
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 τα 2/3 του αριθμού των μελών της ομάδας έργου με
αποδεδειγμένη, τουλάχιστον δέκα (10) έτη, εμπειρία,
 ένα (1) μέλος με ειδικότητα οικονομολόγου και εμπειρία στα
εταιρικά οικονομικά και στις οικονομικές προβλέψεις,
 ένα (1) μέλος με ειδικότητα νομικού και εμπειρία στο ευρωπαϊκό
και διεθνές δίκαιο και την κατάρτιση συμβάσεων, σχετικά με τον
τομέα upstream,
 ένα (1) μέλος με ειδικότητα γεωλόγου ή μηχανικού και εμπειρία
στην αξιολόγηση και αποτίμηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων,
 ένα (1) μέλος με ειδικότητα μηχανικού και εμπειρία σε θέματα
περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα upstream,
 ένα (1) μέλος με εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση
επιχειρήσεων,
 πέντε (5) μέλη με ειδικότητες γεωφυσικοί, μηχανικοί πετρελαίου
και γεωλόγοι και εμπειρία στον τομέα της έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (upstream) και τη διαχείριση
δεδομένων.
10.3. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής και προεπιλογής των
υποψηφίων απαιτείται η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας:
10.3.1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκάστου εκ των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών

χρήσεων

να

είναι

μεγαλύτερος

των

ενάμισι

εκατομμυρίων ευρώ (1,500,000.00 €). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε μία
χρήση, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο.
10.3.2. Να έχει θετικό μέσο όρο, κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων,
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
10.4. Εάν ο υποψήφιος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική
τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
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ΆΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ Α’
11.1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, επί ποινή
αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα
κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική
γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων:
11.1.1. Αίτηση συμμετοχής: Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αίτηση
συμμετοχής στο Διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την
Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του
υποψηφίου που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση νομικού
προσώπου η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου, όπως αυτός προβλέπεται καταστατικά ή εναλλακτικά,
όπως αυτός νομίμως ορίζεται με την κατά περίπτωση κατάλληλη
πράξη, ενώ δε σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από τον κοινό
εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες ή
από τους εκπροσώπους όλων των μελών. Στην αίτηση αναφέρονται και
τα στοιχεία του οριζόμενου τυχόν αντικλήτου. Ειδικότερα για τα
νομικά πρόσωπα απαιτείται η υποβολή της σχετικής απόφασης/
πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού
προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού
προσώπου

στον

διαγωνισμό

και

εξουσιοδοτείται

ο

νόμιμος

εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες.
11.1.2. Πράξη σύστασης / έναρξης επιτηδεύματος: Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει αντίγραφο του
καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει
τη σύσταση του νομικού προσώπου του υποψηφίου και τυχόν
τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτά
προβλέπονται με βάση τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία
του. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου
καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί
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με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να
καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια
Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ).
11.1.3. Πράξη σύστασης ενώσεως – κοινοπραξίας: Προσκομίζεται κατ’
ελάχιστον το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αυτής και
συμπληρωματικά κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο, όπως ενδεικτικά,
πρακτικά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων (σε περίπτωση
Α.Ε.) ή αποφάσεων των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε., Ο.Ε.
ή Ε.Ε.), όπου θα ορίζονται:
i.

τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, τα οποία
θα

αναφέροντα

ονομαστικά,

ευθύνονται

αλληλεγγύως,

αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της αναθέτουσας
αρχής,
ii.

το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει
κάθε μέλος της Ένωσης στην εκτέλεση του Έργου,

iii.

ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας για το
Διαγωνισμό και ο τυχόν αντίκλητος της ένωσης για το
Διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

iv.

ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης,

v.

ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν,
εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία ή εταιρεία
του εμπορικού δικαίου,

vi.

ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των
υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό
μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η
παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και η Σύμβαση
θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου
από την αρμόδια φορολογική αρχή,
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vii.

ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου
και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της
Σύμβασης.

11.1.4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή των νομίμων εκπροσώπων των
υποψηφίων σε περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία θα
δηλώνονται τα εξής:
i.

τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

ii.

ότι η αίτηση συμμετοχής συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και
τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της
παρούσας,

iii.

ότι η υποβαλλόμενη αίτηση συμμετοχής καλύπτει το σύνολο του
προκηρυσσόμενου έργου,

iv.

ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή
ακύρωση του διαγωνισμού,

v.

ότι συμμετέχει σε μία μόνο αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού,

vi.

ότι δεν υπόκειται σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού, όπως
αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στις παρ. 9.1., 9.2., 9.3 και 9.4 της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και

vii.

ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής
είναι αληθή και ακριβή.

11.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων ήτοι, σε κάθε
περίπτωση και ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας,:
i.

των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε.

ii.

των διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ,

iii.

του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε. και

iv.

των νόμιμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου

ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτηση συμμετοχής, ο καθένας
από αυτούς δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.1. και δεν συντρέχει
στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού της παραγράφου 9.2 δ) της
παρούσας.
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ΆΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β’
12.1. Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την τεχνική του καταλληλότητα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, προσκομίζοντας, τα εξής:
12.1.1. Γενικές

πληροφορίες

για

τον

υποψήφιο,

όπως

ενδεικτικά

πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την
τεχνική υποδομή, τη γενικότερη οργάνωση του υποψηφίου, τη
δυνατότητα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, τα μέσα ποιοτικού
ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.
12.1.2. Κατάλογο με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, η
οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την
εκτέλεση

παρόμοιων

έργων/υπηρεσιών

στα

αντικείμενα

που

προσδιορίζονται λεπτομερώς στο Άρθρο 6 ανωτέρω. Η σύνθεση της
Ομάδας Έργου αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί και στον
οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία εμπειρίας και εξειδικευμένων
γνώσεων καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου,
συμπεριλαμβανομένων

και

των

εξειδικευμένων

εξωτερικών

συνεργατών, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ως εξής:
Στέλεχος

Θέση στην Ομάδα

Καθήκοντα

Στοιχεία
τεκμηρίωσης
εμπειρίας

όπου:
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•

Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός
προτεινόμενου στελέχους/ εξωτερικού συνεργάτη

της ομάδας

έργου.
•

Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του
στελέχους/ εξωτερικού συνεργάτη, σύμφωνα με την προτεινόμενη
οργάνωση της Ομάδας.

•

Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να
αναλάβει κάθε στέλεχος/ εξωτερικός συνεργάτης της ομάδας έργου.

12.1.3. Ενυπόγραφα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων
στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η
συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και
μεγέθους έργα.
12.1.4. Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το
προκηρυσσόμενο, έργων τα οποία υλοποίησαν ή ευρίσκονται κατά τη
φάση υλοποίησης κατά την προηγούμενη τριετία μέχρι τη δημοσίευση
της παρούσας, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου
υλοποίησης και του παραλήπτη, και του ποσοστού συμμετοχής του
διαγωνιζομένου σε αυτό αναφέροντας χωριστά τις εν ενεργεία και τις
περαιωμένες και παραληφθείσες συμβάσεις.
12.1.5. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών που αποδεικνύουν την καλή
εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων υπηρεσιών-έργου, στον ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα, όπως αυτές εκδίδονται. Οι συμβάσεις αυτές, μπορούν
να αφορούν τον υποψήφιο ή και ξεχωριστά μέλη της Ομάδας Έργου.

ΆΡΘΡΟ 13
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ Β’
13.1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την κατ’ άρθρον 10 απαιτούμενη
οικονομική

και

δημοσιευμένους

χρηματοοικονομική
ισολογισμούς

ή

τους

επάρκεια

αποσπάσματα

προσκομίζοντας

ισολογισμών

(όπως

προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες
και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων
οικονομικών χρήσεων, ήτοι του 2010, 2011 και 2012, καθώς και
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καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο υποψήφιος υποχρεούται
στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.
13.2. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως
μέλος σε ένωση – κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών
ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη
χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.
13.3. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση
δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης
Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή
οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.

ΆΡΘΡΟ 14
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
14.1. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης συμμετοχής, τα παραπάνω
δικαιολογητικά και δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους
συμμετέχοντες στην κοινή αίτηση συμμετοχής. Οι υπεργολάβοι δεν
θεωρούνται

συμμετέχοντες

σε

κοινή

αίτηση

συμμετοχής

και

δεν

υποχρεούνται σε υποβολή των δηλώσεων αυτών, παρά μόνο όσων ανωτέρω
στο σημείο 11.1.5. ορίζονται.
14.2. Επίσης ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 45 ή/και την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του π.δ/τος 60/2007, να
στηρίζεται

στις

δυνατότητες

(οικονομικές/χρηματοοικονομικές

ή/και

τεχνικές/επαγγελματικές) άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην
Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης
των φορέων αυτών και συγκεκριμένα:
14.2.1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
•

Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου περί της δέσμευσης
αυτού να διαθέσει πράγματι στον υποψήφιο τους αναγκαίους
οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την
απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την
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διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθόλη την
καλυπτόμενη

από

την

σύμβαση

χρονική

περίοδο

συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.
•

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος
από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσας, όσους
από αυτούς αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

•

Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με τον υποψήφιο, στο οποίο θα
προσδιορίζονται

ειδικώς

και

ρητώς

τα

στοιχεία

των

χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που
επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και
δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα
στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι
πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.
14.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
•

Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει
τους αναγκαίους πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει
πράγματι

στον

υποψήφιο

τους

αναγκαίους

οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την
απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την
διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθόλη την
καλυπτόμενη

από

την

σύμβαση

χρονική

περίοδο

συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.
•

Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με τον υποψήφιο, στο οποίο θα
προσδιορίζονται

ειδικώς

και

ρητώς

τα

στοιχεία

των

χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που
επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και
δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα
στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι
πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.
•

Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (ισχύον καταστατικό).

•

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους
αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσας.
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ΆΡΘΡΟ 15
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
15.1. Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων.
15.2.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς και οι λοιπές
εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
16.1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το
δικαίωμα, κατά την κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης
και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης τους Υποψηφίους να
διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.
16.2. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων,
κατά τις διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω
όργανα του Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα
υποβληθέντα με το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία.
16.3. Στοιχεία και σημεία των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή
επουσιωδών σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
16.4. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους
σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων
Α' Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Β' Ουσιαστικών Προσόντων δεν θα
αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,
καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους
Υποψηφίους όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική
απόκλιση.
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ΜΕΡΟΣ Δ’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΆΡΘΡΟ 17
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
17.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
7 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
17.2. Ως προς τη σύνταξη των αιτήσεων συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:
17.2.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα
τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως αυτά επακριβώς
προσδιορίζονται στα άρθρα 11, 12, 13 και 14, της παρούσας, ως προς
το δικαίωμα συμμετοχής, την τεχνική καταλληλότητα, την οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και ως προς την τυχόν
επίκληση δυνατοτήτων τρίτων, αυτών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί
ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή
αποκλεισμού.

Πέραν

των

ανωτέρω

εγγράφων

τεκμηρίωσης,

απαιτούμενων επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλουν επιπρόσθετα έγγραφα, συναφή με το επαγγελματικό τους
προφίλ ή/και την τεχνική τους καταλληλότητα και οικονομική τους
επάρκεια, στην αγγλική γλώσσα.
17.2.2. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι δακτυλογραφημένες και αριθμημένες
ανά σελίδα (η αρίθμηση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε
υποφάκελο), φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του
συμμετέχοντα ή των νομίμων εκπροσώπων των συμμετεχόντων ή του
κοινού νομίμου εκπροσώπου και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής
μηχανής και μονογραμμένες από τον υποψήφιο.
17.3. Ως προς την ισχύ των αιτήσεων συμμετοχής ισχύουν τα ακόλουθα:
17.3.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό για 6 μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αυτών. Αιτήσεις συμμετοχής που αναφέρουν
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χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
17.3.2. Η ισχύς των αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
πριν από τη λήξη τους, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με το προβλεπόμενο από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος αυτών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους υποψηφίους, δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος τους, αν αποδέχονται την
προτεινόμενη παράταση. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
17.3.3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος των αιτήσεως συμμετοχής τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση,

αιτιολογημένα ότι η

συνέχιση του

διαγωνισμού

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την αίτηση συμμετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις αιτήσεις συμμετοχής τους.
17.4. Ως προς τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ισχύουν τα
ακόλουθα:
17.4.1. Όλες

οι

υποψηφιότητες

θα

υποβάλλονται

σε

κλειστό

και

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:


Αίτηση συμμετοχής στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού Επιλογής
Τεχνικού Συμβούλου με Κλειστή Διαδικασία για το Έργο
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Προώθηση της
αξιοποίησης του Φυσικού Πλούτου (Υδρογονάνθρακες)».



«Υποψήφιος»

(Πλήρης

επωνυμία

Υποψηφίου,

διεύθυνση,

αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail).


«Αντίκλητος» (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
fax, e-mail).



«Αναθέτουσα Αρχή» : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ.
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Η σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού».

Στην περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των Μελών που την απαρτίζουν.
17.4.2. Ο άνω κυρίως φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε Υποψηφίου
θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους, επίσης, κλειστούς υποφακέλους,
στους οποίους τοποθετούνται όλα τα σχετικά στοιχεία ως εξής:


Στον «Υποφάκελο Α' Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος θα
υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, θα περιλαμβάνονται τα
απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας, έγγραφα.



Στον «Υποφάκελο Β' Ουσιαστικών Προσόντων», ο οποίος θα
υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, δυο (2) πλήρη αντίγραφα και
ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD), το οποίο θα
περιλαμβάνει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13
της παρούσας, έγγραφα.

17.4.3. Οι δύο Υποφάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία
όπως ο εξωτερικός φάκελος, σύμφωνα με την παράγραφο 17.4.1., και
επιπλέον

την

ένδειξη

«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ

Α'

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β' ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»,
κατά περίπτωση.
17.4.4. Σε περίπτωση που τα στοιχεία των υποφακέλων δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε τα αντίγραφα είναι δυνατόν να
συσκευάζονται κατάλληλα και να συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
17.4.5. Τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν πρέπει να
φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.. Εάν
υπάρχει στα στοιχεία αυτά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει αυτή να
είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφηθεί.
17.5. Ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ισχύουν τα
ακόλουθα: Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι εις βάρος των οποίων
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας
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καθώς και όσοι δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται
στο άρθρο 11 αυτής.
17.6. Ως προς τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
ισχύουν

τα

ακόλουθα:

Προϋπόθεση

ποιοτικής

επιλογής

των

προσφερόντων είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Ως
προς το κριτήριο τεχνικής ικανότητας συναφούς με το έργο ενασχόλησης
του Υποψηφίου θα εξετασθεί η επάρκειά του για την εκπόνηση του έργου, με
βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο σημείο 10 και τα προσκομισθέντα
προς απόδειξη πλήρωσης αυτών δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 12. Ως προς το κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας του
Διαγωνιζόμενου θα εξετασθεί η επάρκεια του Διαγωνιζόμενου για την
εκπόνηση του έργου, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο σημείο 10
και τα προσκομισθέντα προς απόδειξη πλήρωσης αυτών δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.
Στις περιπτώσεις ενώσεων τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους
συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
17.7. Ως προς τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ισχύουν τα ακόλουθα:
17.7.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Στην αποσφράγιση

μπορούν να παραστούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους ή τους
νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν.
17.7.2. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στις 31 Ιουλίου ώρα
12:00 στο γραφείο 126, 1ος όροφος, της Αναθέτουσας Αρχής.
17.7.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
i.

Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στη συνέχεια ο
υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και Υποφάκελος
«Ουσιαστικών Προσόντων» (Τεχνικής Καταλληλότητας και
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας), οι οποίοι
μονογράφονται από την Επιτροπή ανά φύλλο.

33

ii.

Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων η Επιτροπή δεν είναι
υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των Υποψηφίων,
δηλαδή των αιτήσεων συμμετοχής τους, προς τους όρους της
Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και
την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.

iii.

Αν οι φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ουσιαστικών
Προσόντων είναι πλήρεις και περιέχουν όλα τα ζητούμενα με την
παρούσα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία στο πλαίσιο και
της αρχής της τυπικότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας πρέπει
να τίθενται όλα επί ποινή αποκλεισμού, οι διαγωνιζόμενοι
γίνονται κατ΄ αρχήν αποδεκτοί στον διαγωνισμό. Φάκελοι
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες προς τους σκοπούς του
παρόντος Διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα
απορριφθούν.

iv.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε
λεπτομερή

έλεγχο

αξιολόγηση

των

δικαιολογητικών

των

συμμετοχής

ελαχίστων

και

προϋποθέσεων

συμμετοχής/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Αποδεκτοί γίνονται
όσοι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 8, 9 και 10 της
παρούσας Διακήρυξης.
v.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή/και η Αναθέτουσα Αρχή
δύνανται να καλέσουν τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και
/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα και μόνο έγγραφα και
πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας.

17.7.4. Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του
ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, η Επιτροπή προβαίνει σε
σύνταξη σχετικού πρακτικού και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο
διαβιβάζοντας προς αυτό, το πρακτικό ως προς την αποδοχή ή την
αιτιολογημένη
διαγωνιζομένων

απόρριψη
που

έχουν

των

αιτήσεων

υποβάλλει

συμμετοχής

ελλιπή

στοιχεία

των
των
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υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Δικαιολογητικά
Ουσιαστικών Προσόντων» ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία
δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Το αρμόδιο όργανο
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής
γνωστοποιείται στους Διαγωνιζόμενους η Απόφασή του.
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ΜΕΡΟΣ E’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
18.1.

Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής
μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο
ν.3886/2010.

18.2.

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι’ οιουδήποτε
τρόπου λήψη πλήρους γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο
υποψήφιος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά αυτής
ενώπιον

της

αναθέτουσας

αρχής

(προδικαστική

προσφυγή),

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της.
18.3.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει
άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την
προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως
την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην
περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης
κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του
αιτούντος. Η αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει
να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική
ή μετ` αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

18.4.

Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζονται από
την ίδια.

18.5.

Οι αποφάσεις της αναθέτουσας επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται
εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν κατά το χρονικό
σημείο υποβολής της προσφυγής.
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18.6.

Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου
ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.. Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την
κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση
απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με
την απόφαση του δικαστηρίου.

18.7.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση
αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα
αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει,
εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με
κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε
περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο
μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την
πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να
θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την
αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν
επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιμου των προβαλλόμενων
αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως
με την προσωρινή διαταγή που τυχόν εκδοθεί.
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ΆΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
19.1. Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής για την Προεπιλογή των Υποψηφίων,
όπου προεπιλέγονται πέντε (5), κατ’ ελάχιστο αριθμό, υποψήφιοι, οι οποίοι
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 της
παρούσας και τα κριτήρια ποιοτικής προεπιλογής, όπως αυτά ορίζονται στο
10 της παρούσας.
19.2. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγγράφως για το αποτέλεσμα της
προεπιλογής, ενώ οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν να
υποβάλουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους.
19.3. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή
δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
20.1. Οι

πληροφορίες

που

περιλαμβάνονται

στην

παρούσα

Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματά της έχουν σκοπό να
υποβοηθήσουν τους Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί του
Διαγωνισμού και του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι με δική τους αποκλειστική ευθύνη, έρευνα
και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν το
αντικείμενο της παρούσας με τη βοήθεια δικών τους, οικονομικών, τεχνικών
και νομικών συμβούλων.
20.2. Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει
οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς
περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη
συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
Δεσμευτικής Προσφοράς για το Έργο, ή για την εν γένει συμμετοχή τους σε
οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία αξίωση για
αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα ληφθεί υπόψη και κανένας
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Υποψήφιος ή Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση,
εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Υποψήφιο ή Διαγωνιζόμενο ή εάν, για
οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία
του Διαγωνισμού θα πρέπει να ανασταλεί, μη συνεχισθεί, ακυρωθεί,
επαναληφθεί ή ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
20.3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το Έργο δεν επιτρέπεται. Εάν,
τυχόν, υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.
20.4. Επίσης, δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή
προτάσεις που, κατά την άποψη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή/
και της Αναθέτουσας Αρχής, εξομοιώνονται με αντιπροσφορά.
20.5. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία
περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης.
20.6. Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση θα διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και θα
ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, οι δε συμβάσεις θα συνταχθούν στην
ελληνική γλώσσα.
20.7. Οι διαφορές που, τυχόν, προκύψουν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα
επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
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