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Α∆Α: BEY20- ΝΕΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, : 08-02-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Αρ. Πρωτ.: 8592/ γ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆/ΣΗΣ
Ταχ.∆/νση : Πανόρµου 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01 /2013
11523 Αθήνα
Πληροφορίες : Γεωργιόπουλος Παν.
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τηλέφωνο : 210-6432350
---------------------------- -------------------Fax
: 210-6432383
Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
E-mail
: p.georgiopoulos@ prv.ypeka.gr Ηµεροµηνία
Ηµέρα
Ώρα
26 Μαρτίου
Τρίτη
10:00 πµ
Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Υ.ΠΕ.Κ.Α, Πανόρµου 2, Αµπελόκηποι

Ηµεροµηνία αποστολής για
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Ε.Ε.
11/02/2013

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης
στον Ηµερήσιο Τύπο

13/02/2013

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο
Φ.Ε.Κ

15/02/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 51/1988 «Οργανισµός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ.
19/Α΄/1988)
2. To Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005),
3. Την υπ΄ αριθµ. 2876/7-10-2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
2234/Β΄/2009)
4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL
134/30-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών.
5. Το Ν. 2362/95 άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 “∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη” (ΦΕΚ 112/Α΄2010), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της αριθµ. 35130/739/9.8.2010
απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών “Αύξηση των χρηµατικών ποσών” (ΦΕΚ 1291/Β/2010)
6. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ.19/Α/95),
7. Tο Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007),
8. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»
(Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007),
9. Το Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/2010),
10. Το Ν. 2198/1994 άρθρο 24 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος» (Α΄43),
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11. Το Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρµογής του µηχανισµού στήριξης της Ελληνικής οικονοµίας από τα
Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α΄/2010) - Αλλαγή
Φ.Π.Α.: Εφαρµογή νέων συντελεστών από 1-7-2010,
12. Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)
13. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και
άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010),
14. Το Ν.3871/2010 ‘‘∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη’’ (ΦΕΚ 141/Α΄/2010)
15. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010
16. Την µε αριθµ. 57949/04-12-2012 (ΦΕΚ3231/Β΄) απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και
στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
17. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών περί καθορισµού
των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ. 431/Β΄/1998)
18. Τον Ν. 4013/15-09-2011 άρθρο 4 παρ.3 ‘‘Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Α΄204)
19. To άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 που αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο.
20. Τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237/Α΄/05-12-2012)
21. Το άρθρο 45 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-2007)
22. Το έργο
2012ΣΜΟ7580003 της ΣΑΜ 075/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε
προϋπολογισµό το ποσό των 500.000,00 €
23. Την υπ΄ αριθµ. 119431/16-5-2012 Πράξη Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Εκπόνηση Μελετών για την
Κλιµατική Αλλαγή”, µε κωδικό ΜΙS 376172, το από 14-5-2012 Τεχνικό ∆ελτίο και το από 16-5-2012
Σύµφωνο Αποδοχής που τη συνοδεύει.
24. Την υπ΄ αριθµ. 6440/δ/31-01-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών
25. Το µε αριθ. Πρωτ. 212077/07-06-2012, έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Περιβάλλοντος, ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.,
Γραφείο ΓΕ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆/νσης Οικονοµικού 29756/14-06-2012)
26. Το υπ΄αριθµ. 101396/08-02-2013 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ µε το οποίο παρέχεται προέγκριση για τη
διακήρυξη του έργου.
27. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το ∆ιαρθρωτικό Ταµείο
ΕΤΠΑ,
28. Την υπ΄ αριθµ. 8591/08-02-2013 Απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την
επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών του Υποέργου 5: “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές
αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συµβάσεων”, που υλοποιείται στο
πλαίσιο του έργου “Εκπόνηση Μελετών για την Κλιµατική Αλλαγή” .
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι 402.000,00 € (τετρακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α (23%) και βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Έργο
2012ΣΜΟ7580003 της ΣΑΜ 075/8. Το συγκεκριµένο έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από
το ∆ιαρθρωτικό Ταµείο ΕΤΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα γίνει σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί επίσης στο Τεύχος
Προκηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό τύπο.
Επίσης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση http: www.ypeka.gr .
Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο Μέρος Β΄ της
διακήρυξης. Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού. Η ισχύς της εγγύησης συµµετοχής θα πρέπει να είναι έξη (6) µήνες από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος µικρότερο της
παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της συνηµµένης ∆ιακήρυξης η οποία περιλαµβάνει
το Μέρος Α΄: Αντικείµενο του Έργου του διαγωνισµού, το Μέρος Β΄: Γενικοί όροι του ∆ιαγωνισµού και Μέρος Γ΄
Παραρτήµατα.
Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3081/2009.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία µας.
H ΓΕΝΙKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υ.ΠΕ.Κ.Α

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν Γραµµατέα
3. Γρ. Γεν. ∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών
4. Γραφείο ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού
5. ΕΠΠΕΡΑΑ
6. ΕΟΜΜΕΧ
Ξενίας 16 & Έβρου, 11528 Αθήνα
7. ΤΕΕ
Καραγεώργη Σερβίας 4, 10562 ΑΘΗΝΑ
8 Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
Ξενοφώντος 5, 10577 ΑΘΗΝΑ
9. Γενική Συνοµοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος
Σταδίου 39, 10559 ΑΘΗΝΑ
10. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Ακαδηµίας 7 ΤΚ 10671 Αθήνα
11. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Παράρτηµα Αν. Στερεάς
∆ιδότου 26 ΤΚ 10680 Αθήνα
12. ΥΠΕKA – ∆/νση ΕΑΡΘ/ Γραφ. ΓΕ∆Ε
13. Τα µέλη της επιτροπής
1. Μπούρα Φωτεινή, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε βαθµό Γ' , ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού (Πρόεδρος)
µε αναπληρωτή
Παπακωνσταντίνου Χρήστος ΠΕ Μεταλλειολόγων µε βαθµό Β' ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµο
(Αναπληρωτής Πρόεδρος)
2. Κορµάς Μιχάλης, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε βαθµό Γ', ∆/νση ΕΑΡΘ µε αναπληρωτή
Ζήσης- Τέγος Γεώργιος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών µε βαθµό Β', ∆/νση ΕΑΡΘ
3 Νιαβής ∆ηµήτριος ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε βαθµό ∆', ∆/νση ΕΑΡΘ µε αναπληρωτή
Μαραγκάκης Σπύρος, ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας µε βαθµό Β' ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού.
4. Βλάχος Νικόλαος, ΠΕ Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, ΣΑΧ, ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ µε αναπληρωτή
Πελεκάση Αικατερίνη ΠΕ Φυσικών µε βαθµό Β', ∆/νση ΕΑΡΘ
5. Αντωνίου Ολυµπία, ΠΕ Γεωπόνων µε βαθµό ∆' , ∆/νση ΕΑΡΘ µε αναπληρωτή
Σαγανάς Ευάγγελος ΠΕ Γεωλόγων ΣΑΧ, ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ
Καθήκοντα Γραµµατέα θα ασκεί η Κοντογεώργου Ευαγγελή στην ∆/νση Οικονοµικού µε αναπληρωτή τη Φριτάκη
Αναστασία στην ∆/νση Οικονοµικού
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- Τµ. Προµηθειών & ∆/σης (3)
- Χρον. Αρχείο
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆/ΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση
: Πανόρµου 2
Ταχ.
: 11523 Αθήνα
Κώδικας
Πληροφορίες : Γεωργιόπουλος Παν.
Τηλ.
: 210 6432350
Fax
: 210 6432383
Ε-mail
: p.georgiopoulos@prv.ypeka.gr
URL
:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
του Υποέργου 5:
‘‘Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή κοινοτικών
οδηγιών και διεθνών συµβάσεων’’
του έργου
“Εκπόνηση Μελετών για την Κλιµατική Αλλαγή”

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ε.Τ.Π.Α

ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΣΠΑ
2007-2013

5

Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ∆/ΝΣΗ ΕΑΡΘ - ΓΕ∆Ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υποέργο 5: “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές
αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ και διεθνών συµβάσεων ” που υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου “Εκπόνηση Μελετών για την Κλιµατική Αλλαγή”
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την
ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των 402.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
23%.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ
από το ∆ιαρθρωτικό Ταµείο ΕΤΠΑ
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Άρθρο 1 . Προοίμιο
H αυξανόμενη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο
παγκόσμιο κλίμα οδήγησε αρχικά (1992) στην υπογραφή της Σύμβασης - Πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (Σύμβαση) και στη συνέχεια (1997) του Πρωτοκόλλου του Κυότο
(Πρωτόκολλο), το οποίο καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους (για την περίοδο 2008 – 2012) για
τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις αναπτυγμένες χώρες (χώρες
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης) και εξασφαλίζει μία βάση σύμφωνα με την
οποία μελλοντικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής μπορεί να
εντατικοποιηθούν. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005 και όριζε την πρώτη
περίοδο δέσμευσης 2008-2012. Η δεύτερη περίοδος δέσμευσης ορίστηκε για τα έτη 2013-2020. Η
Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση το 1994 με το νόμο 2205 (ΦΕΚ Α' 60 – 15.04.1994) και το Πρωτόκολλο
το 2002 με το νόμο 3017/2002 (ΦΕΚ Α' 117 – 30.05.2002).
'Ένα από τα κεντρικά στοιχεία των διεθνών αυτών συμβάσεων είναι η πρόβλεψη για
συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναφοράς (reporting). Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν:
(α) Την εθνική απογραφή εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών
αερίων (Απογραφή)
Η υποχρέωση υποβολής της Απογραφής προβλέπεται από το Άρθρο 4 της Σύμβασης, ενώ στη
2η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών αποφασίστηκε η ετήσια υποβολή των εκθέσεων αυτών
(Απόφαση 9/CP.2) με καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου εκάστου έτους. Με επόμενες
Αποφάσεις προσδιορίζονται και τροποποιούνται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες
(Αποφάσεις 18/CP.8, 14/CP.11), Πρόσθετες απαιτήσεις αναφοράς απορρέουν από το
Πρωτόκολλο (Άρθρο 7, Παράγραφος 1 του ΠτΚ), ενώ οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες
υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 15/CMP.1. Δεδομένου του νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα των
στόχων περιορισμού των εκπομπών ΑΦΘ του Πρωτοκόλλου, το Άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου
προβλέπει την επιθεώρηση (review) της Απογραφής (με την Απόφαση 22/CMP.1 καθορίζεται το
περιεχόμενο και η διαδικασία της επιθεώρησης), η οποία μπορεί να οδηγήσει και στην
αναπροσαρμογή (adjustments) των εκτιμήσεων που κρίνονται ως προβληματικές. Η διαδικασία
της αναπροσαρμογής προβλέπεται από το Πρωτόκολλο (Άρθρο 5, Παράγραφος 2) και
εξειδικεύεται περαιτέρω με την Απόφαση 21/CMP.1.
Στην 17η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών (Δεκέμβριος 2011) συμφωνήθηκαν οι
Κατευθυντήριες Οδηγίες που θα ισχύουν για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του
Πρωτοκόλλου, ενώ στην 7η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών που έχουν κυρώσει το
Πρωτόκολλο (Δεκέμβριος 2011) αποφασίστηκαν επιμέρους μεθοδολογικά ζητήματα1 (ΑΦΘ
προς απογραφή κλπ).
(β) Την Εθνική Έκθεση (National Communication) και την ανά διετία έκθεση (Biennial report) προς
τη Γραμματεία της Σύμβασης.
Οι εθνικές εκθέσεις υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από
σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών. Η υποχρέωση υποβολής των
εθνικών εκθέσεων προβλέπεται από τη Σύμβαση (Άρθρα 4 και 12) και οι σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 4/CP.5. Πρόσθετες απαιτήσεις
αναφοράς απορρέουν από το Πρωτόκολλο (Άρθρο 7, Παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου), ενώ οι

1

Decision -/CMP.7 (advanced unedited version): Greenhouse gases, sectors and source categories, common
metrics to calculate the carbon dioxide equivalence of anthropogenic emissions by sources and removals by
sinks, and other methodological issues
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σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 15/ CMP.1. Διαδικασία
επιθεώρησης προβλέπεται και για τις εθνικές εκθέσεις.
Στην 17η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών (Δεκέμβριος 2011) αποφασίστηκε η (i) υποβολή
εκθέσεων ανά διετία, με περιεχόμενο ανάλογο των εθνικών εκθέσεων και (ii) υποβολή των
εθνικών εκθέσεων κάθε 4 έτη.
Η Ελλάδα, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Εν.) έχει πρόσθετες υποχρεώσεις που
απορρέουν (α) από την απόφαση 280/2004/ΕΚ, και όπως αυτή τροποποιηθεί, με αντικείμενο την
παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Εν. και την εφαρμογή του
Πρωτοκόλλου, καθώς η Ε.Εν. είναι Συμβαλλόμενο Μέρος τόσο της Σύμβασης όσο και του
Πρωτοκόλλου και κατά συνέπεια έχει ανάλογες υποχρεώσεις αναφοράς και (β) από την απόφαση
406/2009/ΕΚ με αντικείμενο τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών
μέχρι το 2020, στο πλαίσιο του ενεργειακού και κλιματικού πακέτου μέτρων (20-20-20 το 2020).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 402.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα
καλυφθεί από το έργο 2012ΣΜΟ7580003 της ΣΑΕ 075/8.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υ.ΠΕ.Κ.Α . Ειδικότερα το εν λόγω έργο άπτεται των
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Διεύθυνση ΕΑΡΘ, Γραφείο ΓΕΔΕ που
στεγάζεται επί της Λεωφ. Κηφισίας 241 , ΤΚ 14561, Αθήνα (τηλ. 210 8089275 ΦΑΞ 210 8084707, email i.nikolaou@prv.ypeka.gr).
Άρθρο 2. Στόχος και Αντικείμενο του Έργου
2.1 Στόχος του Έργου
Το Έργο έχει ως στόχο την τήρηση των εθνικών υποχρεώσεων αναφοράς, για την περίοδο 2012 –
2015, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο (διεθνείς συμβάσεις) και τις
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν.
Πρόσθετο στόχο του Έργου αποτελεί η υποστήριξη του ΓΕΔΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για
την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις αναφοράς.
2.2 Αντικείμενο του Έργου
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται:
(α) ο υπολογισμός των εκπομπών / απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου ανά πηγή /
καταβόθρα,
(β) η σύνταξη των προβλεπόμενων αναφορών Απογραφής (έκθεση και ηλεκτρονικά μορφότυπα),
(γ) η προετοιμασία και η σύνταξη των εθνικών εκθέσεων (National Communication) και των ανά
διετία εκθέσεων (Biennial report),
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών (Conference of the
Parties, COP), της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών που έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο
(Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, COP/MOP)
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(δ) η διάθεση τεχνικού εμπειρογνώμονα για θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις αναφοράς, για
την υποστήριξη του ΓΕΔΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο
των διεθνών συμβάσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του Έργου θα επιτελέσει τα ακόλουθα:
2.2.1 Υπολογισμός των εκπομπών / απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου ανά πηγή /
καταβόθρα
Σύμφωνα με τη Σύμβαση οι χώρες του Παραρτήματος Ι αυτής έχουν την υποχρέωση να
υπολογίζουν και να υποβάλλουν (βλ. Παράγραφο 2.2.2 για θέματα που σχετίζονται με την
υποβολή) ετησίως εκτιμήσεις εκπομπών / απορροφήσεων άμεσων ΑΦΘ (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC
και SF6) από 6 βασικούς τομείς ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (Ενέργεια, Βιομηχανικές
διεργασίες, Διαλύτες, Γεωργία, Χρήσεις γης – Αλλαγές χρήσεων γης και Δασοπονία, Απόβλητα).
Παράλληλα υπάρχει και η υποχρέωση υπολογισμού των εκπομπών που επηρεάζουν έμμεσα το
φαινόμενο του θερμοκηπίου (NOx, SO2, CO και NMVOC).
Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, ακρίβεια, συνάφεια, πληρότητα και συγκρισιμότητα
των υπολογιζόμενων εκπομπών / απορροφήσεων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η Σύνοδος των
Συμβαλλομένων Μερών έχει αποφασίσει (οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις είναι 18/CP.8, 14/CP.11)
ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χρησιμοποιούν μεθόδους υπολογισμού που περιγράφονται στα
παρακάτω ή είναι συμβατές με αυτές που περιλαμβάνονται στα παρακάτω:
•

Αναθεωρημένες (2006) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη σύνταξη των εθνικών απογραφών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του IPCC (Revised 1996 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories).

•

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών και Διαχείρισης της Αβεβαιότητας στις εθνικές απογραφές
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Good Practice Guidance and Uncertainty Management in
National Greenhouse Gas Inventories).

•

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τις Χρήσεις Γης και τις Αλλαγές Χρήσεων Γης και τη
Δασοπονία (Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry).

Το Πρωτόκολλο θέτει πρόσθετες υποχρεώσεις υπολογισμού εκπομπών / απορροφήσεων αλλά και
οργάνωσης αυτών. Ειδικότερα, για την πρώτη περίοδο δέσμευσης (2008 – 2012):
•

Οι χώρες του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης που έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο έχουν την
υποχρέωση υπολογισμού των εκπομπών / απορροφήσεων από τις δραστηριότητες που
παρουσιάζονται (α) στο Άρθρο 3, Παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου (Δάσωση, Αναδάσωση,
Αποδάσωση / Afforestation, Reforestation and Deforestation, ARD) και εθελοντικά (β) Άρθρο 3,
Παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου (διαχείριση δασών, διαχείριση καλλιεργειών, διαχείριση
βοσκοτόπων και επαναβλάστηση). Οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνονται στην
Απόφαση 16/CMP.1. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει επιλέξει από το (β) τη διαχείριση δασών.

•

Οι χώρες του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης που έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο έχουν την
υποχρέωση (Άρθρο 5, Παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου) να έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα
Εθνικό Σύστημα Απογραφής (National System) για την εκτίμηση των εκπομπών από πηγές και

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

10

απορροφήσεων από καταβόθρες όλων των αερίων του θερμοκηπίου. Το Εθνικό Σύστημα
περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές, νομοθετικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις, που εφαρμόζονται
σε μία χώρα για την εκτίμηση εκπομπών και απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου,
καθώς και για την αναφορά και αρχειοθέτηση των πληροφοριών σχετικά με τις ετήσιες
απογραφές εκπομπών και απορροφήσεων. Οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες
περιλαμβάνονται στην Απόφαση 19/CMP.1.
Για την περίοδο από το 2013 και μετά, οι νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες που συμφωνήθηκαν στη
17η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών προβλέπουν κυρίως, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα (με
εφαρμογή στην Απογραφή που θα υποβληθεί το 2015):
•

Οι μέθοδοι υπολογισμού των εκπομπών / απορροφήσεων αερίων φαινομένου θερμοκηπίου
ανά πηγή / καταβόθρα είναι συμβατές με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (2006) για τη σύνταξη
των εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του IPCC (2006 IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories).

•

Στα απογραφόμενα αέρια προστίθεται το NF3. Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να
αναφέρουν τις έμμεσες εκπομπές CO2 που προκύπτουν από την οξείδωση στην ατμόσφαιρα
των εκπομπών CH4, CO και NMVOC.

•

Την υιοθέτηση των τιμών του δυναμικού παγκόσμιας αύξησης θερμοκρασίας σε χρονικό
ορίζοντα 100 ετών που περιλαμβάνονται στην 4η έκθεση αξιολόγησης του IPCC (4th
Assessment Report, WG I).

Επιπροσθέτως, κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου οι Κατευθυντήριες Οδηγίες
(2006) του IPCC εφαρμόζονται για τον επανυπολογισμό τόσο των εκπομπών βάσης όσο και της
χρονοσειράς των εκτιμήσεων εκπομπών / απορροφήσεων.

Η Ελλάδα ως Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης και έχοντας κυρώσει το Πρωτόκολλο έχει
αναπτύξει ένα Εθνικό Σύστημα Απογραφής και υπολογίζει συστηματικά εκπομπές / απορροφήσεις
αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ανά πηγή / καταβόθρα.
Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να υπολογίσει τις εκπομπές / απορροφήσεις
αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ανά πηγή / καταβόθρα για την περίοδο 2013 – 2015 στο πλαίσιο
του υφιστάμενου Εθνικού Συστήματος Απογραφής και των σχετικών αποφάσεων των COP και
COP/MOP.

2.2.2 Αναφορές απογραφής εκπομπών / απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου ανά
πηγή / καταβόθρα
Οι υποχρεώσεις αναφοράς της Ελλάδας που προκύπτουν από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο, ως
προς την απογραφή εκπομπών / απορροφήσεων, περιλαμβάνουν τα παρακάτω (σημειώνεται ότι ο
κατάλογος των υποχρεώσεων αυτών ισχύει με τροποποιήσεις στη δομή των ηλεκτρονικών
μορφοτύπων και για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις):
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•

Μια εθνική έκθεση απογραφής (National Inventory Report – NIR) σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στις Αποφάσεις 18/CP.8, 14/CP.11 και 15/CMP.1. Οι Αποφάσεις 18/CP.8,
14/CP.11 αφορούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη UNFCCC ενώ στην Απόφαση
15/CMP.1 προσδιορίζονται οι πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο
(Άρθρο 7, παράγραφος 1).

•

Την αναλυτική αναφορά των εκπομπών και των απορροφήσεων με βάση ένα κοινό
ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς (Common Reporting Format – CRF), όπως αναφέρεται στην
Απόφαση 14/CP.11.

•

Ενός ηλεκτρονικού μορφότυπου με τις μεταβολές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από
επιμέρους πηγές και η απορρόφηση αυτών από καταβόθρες δέσμευσης συνέπεια αλλαγών
στις χρήσεις γης λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων ή ανάλογων δασικών δραστηριοτήτων,
σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου, όπως αναλυτικά προσδιορίστηκε
στην Απόφαση 15/CMP.1 (Kyoto Protocol Land Use, Land Use Change & Forestry – KP LULUCF).

•

Ενός πρότυπου ηλεκτρονικού μορφότυπου (standard electronic format – SEF) σύμφωνα με την
Απόφαση 14/CMP.1. Το SEF αφορά την ετήσια αναφορά μονάδων του Πρωτοκόλλου (AAU,
ERU, RMU, CER, tCER, ICER).

•

Ενός πρότυπου ηλεκτρονικού μορφότυπου σύμφωνα με την Απόφαση 13/CMP.1 και το οποίο
αφορά στην τελική αναφορά των μονάδων του Πρωτοκόλλου (AAU, ERU, RMU, CER) για
ολόκληρη την πρώτη περίοδο δέσμευσης (true up period report).

Σημειώνεται ότι στις υποχρεώσεις των χωρών του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης περιλαμβάνεται
και η χρήση του σχετικού υπολογιστικού εργαλείου που έχει αναπτυχθεί από τη Γραμματεία της
Σύμβασης (CRF Reporter software) στο οποίο εισάγονται όλα τα στοιχεία των υπολογισμών και τα
αποτελέσματα αυτών και από το οποίο δημιουργούνται (export) τα ηλεκτρονικά μορφότυπα
αναφοράς που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σύμβασης έως την 15η Απριλίου εκάστου
έτους (έτος Χ) και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις από το 1990 έως το έτος Χ-2.
Οι αναφορές αυτές αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης (review) σύμφωνα με το Άρθρο 8 του
Πρωτοκόλλου και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Απόφαση
22/CMP.1. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης και εφόσον οι επιθεωρητές διαπιστώσουν λάθη /
παραλείψεις όσον αφορά στην εκτίμηση των εκπομπών / απορροφήσεων, γίνεται αναπροσαρμογή
(adjustment) των εκτιμήσεων που είναι προβληματικές με βάση τους τεχνικούς κανόνες που
καθορίζονται στην Απόφαση 21/CMP.1. Η αναπροσαρμογή επηρεάζει τo σύνολο των εκπομπών /
απορροφήσεων που λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης (compliance) ενός
Συμβαλλόμενου Μέρους σε σχέση με το στόχο περιορισμού που έχει αναλάβει κατά την πρώτη
περίοδο συμμόρφωσης του Πρωτοκόλλου (2008 – 2012). Ανάλογα με το είδος των παραλείψεων
ή/και στην περίπτωση που το μέγεθος των αναπροσαρμογών ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, τότε το
Συμβαλλόμενο Μέρος θα υπόκειται σε μία σειρά από κυρώσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης και έχει κυρώσει το
Πρωτόκολλο και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και αυτή με τη σειρά της τις παραπάνω
υποχρεώσεις αναφοράς εντός της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Για το λόγο αυτό, με την
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Απόφαση 280/2004/ΕΚ για «μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κυότο»
όπως αυτή τροποποιηθεί και τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής (Απόφαση 2005/166/ΕΚ) τίθενται
επιπλέον υποχρεώσεις αναφοράς στα Κράτη – Μέλη και μετατίθενται για νωρίτερα από την 15η
Απριλίου οι καταληκτικές προθεσμίες. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το
Κοινοτικό Δίκαιο σχετικά με την Απογραφή είναι οι ακόλουθες:
•

Έως την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους, τα Κράτη Μέλη εκπονούν και υποβάλλουν εκθέσεις
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες του Άρθρου 3, Παράγραφος 1
της Απόφασης 280/2004/ΕΚ.

•

Έως την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, τα Κράτη Μέλη υποβάλλουν την πλήρη αναφορά της
Απογραφής (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Σύμβαση και στο Πρωτόκολλο και
αναφέρθηκαν παραπάνω).

Επιπλέον, στην ίδια Απόφαση (Άρθρο 3, Παράγραφος 2) προβλέπεται η εκπόνηση και η υποβολή
εκθέσεων ανά διετία, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου, και αντικείμενο τις εθνικές
πολιτικές και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και τις σχετικές
προβλέψεις των εκπομπών / απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο έως το
2020. Η πρώτη τέτοια έκθεση κατατέθηκε το 2005 και, επομένως, η επόμενη κατά την περίοδο της
σύμβασης, είναι να υποβληθεί το 2015.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνονται και με σχετικές
αποφάσεις όπως η Απόφαση 406/2009/ΕΚ "περί των προσπαθειών των κρατών μελών να
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020" και ειδικότερα στο Άρθρο 6 αυτής.
Επιπρόσθετα, συζητούνται στο Συμβούλιο κατά το διάστημα αυτό κανονισμός για το Μηχανισμό
Παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και Απόφαση
για τον τομέα LULUCF από τα οποία θα απορρέουν νέες υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να:
(α) λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Απογραφής
(β) εκπονήσει τις αναφορές που σχετίζονται με την Απογραφή και προβλέπονται τόσο από τις
διεθνείς συμβάσεις όσο και από το Κοινοτικό Δίκαιο.
(γ) υποστηρίζει το ΓΕΔΕ κατά την επιθεώρηση της Απογραφής και να παρέχει προς την ομάδα των
επιθεωρητών όλες τις απαραίτητες απαντήσεις, πληροφορίες, διευκρινήσεις σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις.
(δ) εκπονήσει τις εκθέσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 3, Παράγραφος 2 της Απόφασης
280/2004/ΕΚ όπως αυτή τροποποιείται κάθε φορά. Η υποχρέωση του Ανάδοχου αφορά στη
σύνθεση των διαθέσιμων πληροφοριών ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές.
2.2.3 Προετοιμασία και σύνταξη εθνικής έκθεσης (National Communication) και των ανά
διετία εκθέσεων (Biennial report)
Η υποχρέωση υποβολής εθνικών εκθέσεων προβλέπεται από τη Σύμβαση (Άρθρα 4 και 12) και οι
σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 4/CP.5. Οι εθνικές εκθέσεις
υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από σχετικές αποφάσεις της
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Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών. Αντικείμενο της εθνικής έκθεσης είναι η παρουσίαση της
πορείας υλοποίησης των δέσμευσης που έχει αναλάβει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος που ανήκει στο
Παράρτημα Ι της Σύμβασης. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι σχετικές με:
•

Την απογραφή εκπομπών / απορροφήσεων ΑΦΘ

•

Πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών και αύξηση των απορροφήσεων ΑΦΘ

•

Προβλέψεις εκπομπών / απορροφήσεων ΑΦΘ

•

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Ανάλυση ευπάθειας και μέτρα προσαρμογής

•

Οικονομικοί πόροι και μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες

•

Έρευνα και συστηματική παρατήρηση

•

Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση

Πρόσθετες απαιτήσεις αναφοράς απορρέουν από το Πρωτόκολλο (Άρθρο 7, Παράγραφος 2 του
Πρωτοκόλλου), ενώ οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 15/CMP.1.
Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις σχετίζονται με:
•

Το Εθνικό Σύστημα Απογραφής

•

Το Εθνικό Μητρώο

•

Τη συμπληρωματικότητα της αξιοποίησης των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου σε
σχέση με την εθνική προσπάθεια

•

Πολιτικές και μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου

•

Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου

•

Πληροφορίες σε εφαρμογή του Άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου

•

Οικονομικοί πόροι σε εφαρμογή του Άρθρου 11 του Πρωτοκόλλου

Σύμφωνα με την Απόφαση 9/CP.16 η επόμενη εθνική έκθεση (6η) θα πρέπει να υποβληθεί έως την
1η Ιανουαρίου 2014.
Στην 17η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών (Δεκέμβριος 2011) αποφασίστηκε η (i) υποβολή
εκθέσεων ανά διετία (ενδιάμεση έκθεση), με περιεχόμενο ανάλογο των εθνικών εκθέσεων και (ii)
υποβολή των εθνικών εκθέσεων κάθε 4 έτη. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη των
εκθέσεων αυτών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης "Outcome of the work of the
Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention" της 17ης Συνόδου
των Συμβαλλομένων Μερών (Δεκέμβριος 2011). Η 1η Ενδιάμεση Έκθεση θα υποβληθεί την 1η
Ιανουαρίου 2014, μαζί με την 6η Εθνική Έκθεση.
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος καλείται να προετοιμάσει την 6η Εθνική Έκθεση και
την 1η Ενδιάμεση Έκθεση και να υποστηρίξει το ΥΠΕΚΑ κατά την επιθεώρηση αυτών.
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2.2.4 Υποστήριξη του ΓΕΔΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή σε
θέματα αναφορών
Οι διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή σε διεθνές επίπεδο πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης, της Συνόδου των Συμβαλλομένων
Μερών της Σύμβασης που έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο και στα επικουρικά όργανα αυτών.
Συχνά, για την καλύτερη προετοιμασία των διαπραγματεύσεων πραγματοποιούνται άτυπες
συναντήσεις εργασίας (workshops) με αντικείμενο την ανάλυση των σχετικών τεχνικών θεμάτων.
Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει με κοινές θέσεις των Κρατών
Μελών, οι οποίες διαμορφώνονται από Ομάδες Ειδικών (Expert Groups) που λειτουργούν υπό το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Τέλος, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της Απόφασης 280/2004/ΕΚ λειτουργεί
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (Climate Change Committee) με αντικείμενο την
παρακολούθηση των εκπομπών ΑΦΘ σε επίπεδο Ε.Εν. αλλά και την εναρμόνιση του Κοινοτικού
Δικαίου με τις αποφάσεις των διεθνών συμβάσεων. Η λειτουργία της Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή υποστηρίζεται από 3 Ομάδες Εργασίες (Working Groups). Η πρώτη Ομάδα Εργασίας (WG I)
ασχολείται με τις Απογραφές, η δεύτερη (WG II) ασχολείται με την πρόβλεψη των εκπομπών
καθώς και τις πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών, ενώ η τρίτη (WG III)
ασχολείται με τους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του
Πρωτοκόλλου, προκύπτει ότι υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τις Αναφορές (reporting) και
είναι υπό διαπραγμάτευση. Επιπλέον, λόγω της πολυπλοκότητας των σχετικών τεχνικών θεμάτων
κρίνεται απαραίτητη η τεχνική υποστήριξη του ΓΕΔΕ στις διαπραγματεύσεις.
Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το ΓΕΔΕ, με τη διάθεση ενός
τεχνικού εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική
αλλαγή στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάζει «Έκθεση συμμετοχής» μετά από κάθε ταξίδι. Οι Εκθέσεις
συμμετοχής αποτελούν παραδοτέα του Έργου.

Άρθρο 3. Παραδοτέα και χρόνοι

Οι εθνικές υποχρεώσεις αναφοράς στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων και των Αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν παραδοτέα του Έργου και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
μαζί με τις επίσημες ημερομηνίες υποβολής των σχετικών εκθέσεων στη Γραμματεία της Σύμβασης
(UNFCCC) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Εθνικές υποχρεώσεις αναφοράς στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων και των
Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έτος

1 2014

6η Εθνική Έκθεση

Ημερομηνία
επίσημης
υποβολής
01.01.2014

2 2014

1η Ενδιάμεση Έκθεση

01.01.2014

3 2014

Έκθεση απογραφής αερίων του
θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Άρθρο 3, Παράγραφος 2
Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύει)
Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report)
Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report) (όπως Νο.
4)
Έκθεση απογραφής αερίων του
θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Άρθρο 3, Παράγραφος 2
Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύει)
Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report)
Έκθεση απογραφής αερίων του
θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Άρθρο 3, Παράγραφος 2
Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύει)
Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report) (όπως Νο.
7)
True-up period report

15.01.2014

4 2014
5 2014

6 2015

7 2015
8 2015

9 2015

10 2015

Εθνική Αναφορά

15.03.2014
15.04.2014

Προς

Γραμματεία
UNFCCC
Γραμματεία
UNFCCC
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Γραμματεία
UNFCCC

15.01.2015

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

15.03.2015

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

15.03.2015

15.04.2015

Γραμματεία
UNFCCC

Δεν έχει
καθοριστεί

Γραμματεία
UNFCCC

Τα παραδοτέα του Αναδόχου που σχετίζονται με τις παραπάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις της
χώρας καθώς και οι απαιτούμενες ημερομηνίες παράδοσης δίνονται στον επόμενο Πίνακα.
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Πίνακας 2: Παραδοτέα του Αναδόχου
Α.Α

Παραδοτέο

1 6η Εθνική Έκθεση
2 1η Ενδιάμεση Έκθεση
3 Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 3,
Παράγραφος 2 Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύει)
4 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National
Inventory Report)
5 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National
Inventory Report) (όπως Νο. 4)
6 Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 3,
Παράγραφος 2 Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύει)
7 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National
Inventory Report)
8 Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 3,
Παράγραφος 2 Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύει)
9 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National
Inventory Report) (όπως Νο. 7)
10 True-up period report
11 Υπολογιστικά εργαλεία
12 Απολογιστική Έκθεση

Ημερομηνία
υποβολής
στο ΓΕΔΕ
01.10.2013
01.12.2013
15.12.2013

15.02.2014
15.03.2014
15.12.2014

15.02.2015
15.02.2015

15.03.2015
Το αργότερο
30.9.2015
15.9.2015
15.9.2015

Γενικά, η ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων από τον Ανάδοχο προς το ΥΠΕΚΑ είναι 1 μήνας
πριν την ημερομηνία επίσημης υποβολής για όλα τα παραδοτέα εκτός της 6ης Εθνικής Έκθεσης για
την οποία το αντίστοιχο χρονικό περιθώριο είναι 3 μήνες.
Ως προς τον κατάλογο των παραδοτέων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που τροποποιηθούν οι Αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τα παραπάνω
παραδοτέα (ημερομηνίες υποβολής, περιεχόμενα, ηλεκτρονικά μορφότυπα κλπ) και ιδιαίτερα για
τα παραδοτέα του έτους 2015 τα οποία (εκτός του παραδοτέου Νο. 10) αφορούν στη δεύτερη
περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου, το Έργο που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος
τροποποιείται σχετικά, καθώς και αν απαιτηθεί θα δοθεί ανάλογη παράταση.
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Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παραδίδει «Έκθεση συμμετοχής» μετά από κάθε
ταξίδι υποστήριξης του ΥΠΕΚΑ, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Τέλος, με την ολοκλήρωση του Έργου, ο Ανάδοχος καλείται (α) να καταθέσει στο ΓΕΔΕ (ή την τυχόν
διάδοχη υπηρεσία που θα είναι αρμόδια για την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων αναφοράς
στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων και Οδηγιών/ Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τα
υπολογιστικά εργαλεία που ανέπτυξε στο πλαίσιο του παρόντος έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η συνέχεια του Εθνικού Συστήματος Απογραφής και (β) να υποβάλλει μία απολογιστική έκθεση
σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος κατά την περίοδο 2013 – 2015 στην οποία θα
περιλαμβάνονται και οι προτάσεις του για την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος. Η έκθεση
αυτή αποτελεί και το τελικό παραδοτέο του έργου.

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β
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1.

19

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, διενεργείται µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο
5: “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή
κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συµβάσεων’’ του έργου “Εκπόνηση Μελετών για την
Κλιµατική Αλλαγή”, µε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
Κωδικοί CPV: CPC 85
2.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆/ΝΣΗ ΕΑΡΘ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕ∆Ε
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.Κ.Α.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το παρόν Τεύχος που αποτελείται από το Μέρος Α: Αντικείµενο του έργου, το Μέρος Β: Γενικοί
όροι ανοικτού διαγωνισµού και το Μέρος Γ: Παραρτήµατα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, που αποτελείται από πέντε (5) µέλη και συγκροτείται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η επιτροπή αξιολογεί τις προσφυγές του Ν. 3886/2010 αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη τα
οποία είναι διάφορα από τα µέλη της επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού / αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισµού, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ)
Το Συλλογικό Όργανο του Φορέα Υλοποίησης µε αρµοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της
Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόµενων Παραδοτέων.
ΕΡΓΟ
Το σύνολο των απαιτούµενων από τον Ανάδοχο Εργασιών / Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Μέρος Α «Αντικείµενο του Έργου» της παρούσας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που µπορούν να υποβάλλουν οι
υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισµού.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Το Συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (Αναθέτουσας Αρχής –
Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη Σύµβαση, β. την παρούσα ∆ιακήρυξη, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Κόστος του Έργου (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά
του Αναδόχου.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που υποβάλλει προσφορά σύµφωνα µε την
περιλαµβανόµενη στην παρούσα διαδικασία.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύµβαση και αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου.
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων / ∆ιαγωνιζόµενος µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα / ∆ιαγωνιζόµενο.
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2.2.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

O παρών ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη:
1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
2. Το Ν. 2362/95 άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95),όπως τροποποιήθηκε µε τον
3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2010), όπως
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της αριθµ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του
Υπουργείου Οικονοµικών “Αύξηση των χρηµατικών ποσών” (ΦΕΚ 1291/Β/2010)
3. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(Φ.Ε.Κ.19/Α/95),
4. Tο Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007),
5. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007),
6. Το Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων»
(Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/2010),
7. Το Ν. 2198/1994 άρθρο 24 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος» (Α΄43),
8. Το Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρµογής του µηχανισµού στήριξης της
Ελληνικής οικονοµίας από τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α΄/2010) - Αλλαγή Φ.Π.Α.: Εφαρµογή νέων
συντελεστών από 1-7-2010,
9. Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010),
11. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ.
194/Α΄/2010
12. Το Ν.3871/2010 ‘‘∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη’’ (ΦΕΚ 141/Α΄/2010)
13. Τον Ν. 4013/15-09-2011 άρθρο 4 παρ.3 ‘‘Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ (Α΄204)

2.3.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Η περίληψη της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση :
1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11-02-2013
στις
2. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 15-02-2013
της Κυβέρνησης στις
3. Στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ και στον ΕΟΜΜΕΧ (ως
ισχύει)
4. Στον Ελληνικό τύπο
13-02-2013
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
2.4.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να παραλάβουν το Τεύχος της ∆ιακήρυξης, µπορούν να
απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Πανόρµου
2, Αθήνα, τηλέφωνο: 210-6432350, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 09:30 – 14:30
(διανέµεται δωρεάν).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο του Τεύχους της ∆ιακήρυξης θα
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.ypeka.gr
2.5.

ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές µε τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού
µπορούν να ζητούνται γραπτώς µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 και παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους Προσφέροντες οι ως άνω συµπληρωµατικές
πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο σε έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των Προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του
άρθρου 15 παρ. 2 περίπτωση (α) του προαναφερθέντος Π.∆/µατος 118/07.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, οι απαντήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής επί των αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων δίδονται µόνο γραπτώς. Η υποβολή των
ερωτήσεων µπορεί να γίνει γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία
που ορίζεται παραπάνω στην ∆/νση Οικονοµικού Πανόρµου 2 11523 Αθήνα, τηλ.
2106432350 Fax: 2106432383
Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα απευθύνονται στον ερωτώντα προσφέροντα και
θα αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο στη ∆ιεύθυνση http://www.ypeka.gr
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3.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3.1.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό στον αριθµό των
υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές, ποιοτικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική Νοµοθεσία
και διαθέτουν αποδεδειγµένα την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία, επάρκεια και
υποδοµές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι
συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ
139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε και
έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, που αποδεικνύονται
από την παροχή παρόµοιων µε την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε
συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία.
Παρόµοια έργα / µελέτες είναι η απογραφή αερίων του θερµοκηπίου σε ηλεκτροπαραγωγές
εταιρείες, τσιµεντοβιοµηχανίες, χαλυβουργίες, εταιρείες µεταφορών, διυλιστήρια και λοιπών
κλάδων βιοµηχανίας ή τοµέων απογραφής της Σύµβασης – Πλαίσιο για την Κλιµατική
Αλλαγή.
Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και
µέσα, δηλ.
• Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση µε
διαδίκτυο κλπ.)
• Οµάδα έργου στη σύνθεση της οποίας θα περιλαµβάνονται το παρακάτω στελεχιακό
δυναµικό:
Επιστήµονας µε τουλάχιστον δεκαετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα κλιµατικών
αλλαγών και ιδιαίτερα στο σχεδιασµό, υλοποίηση και διαχείριση απογραφών εκποµπών. Ο
επιστήµονας αυτός θα είναι Συντονιστής -Επιστηµονικός υπεύθυνος της οµάδας έργου και θα
έχει τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, τις επαφές µε τους διαφόρους φορείς
παροχής στοιχείων και τη διαµόρφωση των εκθέσεων και αναφορών.
Επιστήµονας µε πτυχίο µηχανικού ή οικονοµολόγου και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον
5 ετών σε θέµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.
Επιστήµονας µε πτυχίο µηχανικού (ηλεκτρολόγου, χηµικού, µηχανολόγου), φυσικού ή
περιβαλλοντολόγου και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους τοµείς
κατανάλωση/παραγωγή ενέργειας, µεταφορές και βιοµηχανία (εκτίµηση εκποµπών, στην
αξιολόγηση/διαµόρφωση προβλέψεων και πολιτικών και µέτρων περιορισµού των
εκποµπών).
Επιστήµονας µε πτυχίο µηχανικού (χηµικού, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου), χηµικού ή
περιβαλλοντολόγου και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τοµέα της
διαχείρισης αποβλήτων.
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Επιστήµονας µε πτυχίο γεωπόνου ή περιβαλλοντολόγου και επαγγελµατική εµπειρία
τουλάχιστον 5 ετών στον τοµέα της εκτίµησης εκποµπών στη αξιολόγηση/διαµόρφωση
προβλέψεων και πολιτικών και µέτρων περιορισµού των εκποµπών από τον γεωργικό τοµέα.
Επιστήµονας µε πτυχίο δασολόγου και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη
χαρτογράφηση των χρήσεων γης και στην εκτίµηση των εκποµπών από τον τοµέα Χρήσεις
Γης, Αλλαγή Χρήσεων Γης και ∆ασοπονία.
Επιπλέον όλα τα µέλη της οµάδας έργου να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και
έχουν την υποχρέωση υποστήριξης του ΓΕ∆Ε στις διαπραγµατεύσεις για την κλιµατική
αλλαγή.
Για την υποστήριξη του ΓΕ∆Ε στις διαπραγµατεύσεις για την κλιµατική αλλαγή εκτιµάται ότι
απαιτούνται τα παρακάτω ταξίδια ενός ατόµου:
•
∆ιεθνείς διαπραγµατεύσεις: 2 ταξίδια ανά έτος διάρκειας 15 ηµερών το καθένα, εκ των
οποίων το ένα είναι στη Βόννη και το άλλο συνήθως εκτός Ευρώπης.
•

Οµάδες ειδικών (Expert Groups) υπό το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: 6 ταξίδια ανά έτος
διάρκειας 2 ηµερών το καθένα στις Βρυξέλλες.

•

Οµάδες εργασίας (Working Groups) της Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή (Climate
Change Committee): 4 ταξίδια ανά έτος διάρκειας 2 ηµερών το καθένα στις Βρυξέλλες.

Η ανωτέρω εµπειρία των ατόµων της Οµάδας Έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Η
παραπάνω Οµάδα και ο συντονιστής του έργου µπορούν να συνεπικουρούνται από
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιµέρους θέµατα, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύµφωνα
µε την πρόταση της µεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού τους
να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνος του Έργου και
αναπληρωτή αυτού µε τα ίδια προσόντα
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό
σχήµα ή άλλη Νοµική Μορφή. Ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την
παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Ένωση θα κληθεί
να συστήσει Κοινοπραξία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση κατακύρωσης η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή στο διαγωνισµό ενός νοµικού ή φυσικού
προσώπου σε περισσότερες από µια συµµετοχές και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της
υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.
Στην περίπτωση κοινής προσφοράς ενώσεως προσώπων θα πρέπει η κοινή προσφορά να
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά θα
πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό
µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
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Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος µιας
ένωσης δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέρη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά την
υπογραφή της σύµβασης ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης αυτής, τα υπόλοιπα έχουν την ευθύνη
της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέρη της
ένωσης και στις δυο περιπτώσεις οφείλουν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
θα εγκριθεί µε Απόφαση ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να
προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο διαγωνισµό ενός νοµικού προσώπου
ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων)
και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.
Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τα ίδια πρόσωπα της οµάδας έργου να συµµετέχουν σε περισσότερα του
ενός σχήµατα.
3.2.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά
τους, τα εξής:
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό που θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
του Μέρους Γ – Παράρτηµα Ι και τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.5 του Μέρους Β της
παρούσης διακήρυξης.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών , στην οποία θα δηλώνουν:
i) τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν
ii) Ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους
-

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα του αρθρ. 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

-

δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης

-

δεν τελούν σε εκκαθάριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία εκκαθάρισης

-

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

-

είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού
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-

δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης

iii) αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007
γ) Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του άρ. 43 του Π∆
60/2007, υποβάλλουν:
- οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
- ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση – σύµπραξη, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αφορά
κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Σύµπραξη.
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
- Οι ενώσεις και οι Συµπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε
την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
ε) Τη στελέχωση της Οµάδας έργου όπως περιγράφεται στο Μέρος Β΄ 3.1 ∆ικαίωµα
συµµετοχής.
ζ) Τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό.
3.3 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ :
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
1.

Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συµβατικές τους υποχρεώσεις.

2.

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις.

3.

Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους
λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης
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 την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
4.

Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

5.

Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε
άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
του.

6.

Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή.

7.

Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.

8.

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων
καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.

9.

Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.

10.

Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των
υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί
απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν
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έναν υποψήφιο εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα µπορεί να ζητεί τη
συνεργασία των αρµοδίων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
του κράτους µέλους όπου είναι εγκαταστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/
και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως ,των διευθυντών επιχείρησης, ή
οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
υποψηφίου ή του προσφέροντας.
Αποκλείονται, επίσης όσοι δεν προσκοµίσουν :
• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
• Τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07
• Τη στελέχωση της οµάδας έργου όπως ακριβώς περιγράφεται στην παράγραφο 3.1
µέρος Β.
• Τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό.
3.4 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(α)

Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 3.1 &
3.2 της παρούσας προκήρυξης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν
τους όρους της παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(β)

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να ζητήσει
διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόµενους επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι
οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση
του σχετικού εγγράφου, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν
τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσµίας.

3.5.
1.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών
αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να
σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης
αλληλεγγύως.

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
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ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
4. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξη (6) µήνες από την εποµένη
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού
5. Καθορισµός ποσού εγγύησης συµµετοχής.
Το ύψος της προβλεπόµενης στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών (βλ. Άρθρο 3.2 του Μέρους Β
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής) Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α δηλ. στις 20.100,00€– είκοσι χιλιάδες εκατόν ευρώ.
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
7. Η εγγυητική συµµετοχής θα εκδοθεί υπέρ Υ.ΠΕ.Κ.Α / Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών /∆/νση Οικονοµικού.
3.6 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής,
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19
παρ. 6 του Π.∆. 118/07.
Οι Έλληνες Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων
(α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007.
(β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί
1. για αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 .
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση και
2.
επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση διαδικασία αναγκαστικής
διαχείρισης και διαδικασία εκκαθάρισης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.

3.

Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
4. εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Συµβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που
5. υποβάλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα.
∆ιευκρίνιση:
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Αλλοδαποί Πολίτες
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, µεταφρασµένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο που
έχει το δικαίωµα µετάφρασης, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο
43 Παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 δηλ. συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,

απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
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κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ,
αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία εκκαθάρισης και επίσης δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης και
διαδικασία εκκαθάρισης.
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Συµβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που
υποβάλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα.

Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης , είναι ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας κα
επικουρικής)

Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία έγγραφης
ειδοποίησς.

∆ιευκρίνιση:
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισµένα από τα ανωτέρω
∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του
Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
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Τα Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Α/Α

1.

2.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα). πτώχευση.
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.

4.

Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις
ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση
των «ελλήνων πολιτών», α/α 1.

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, εκδίδονται
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Ν.Α., στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο
διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν.
2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου
εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του εδ. γ της παρ 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007.
Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.
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∆ιευκρίνιση:
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου
ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Οι Συνεταιρισµοί
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση των
«ελλήνων πολιτών».
Το Απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α της παρ. 2, του άρθρου 6, του
Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης
(2) του εδ. β, της παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6, του Π.∆. 118/07.

3.

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

∆ιευκρίνιση:
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου
ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Ενώσεις προσφερόντων
Οι ενώσεις προσφερόντων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται να υποβάλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην
ένωση.
Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις
Υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη και επικυρωµένη από την Αρµόδια Αρχή µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Συνεταιρισµό / Ένωση / Κοινοπραξία
1. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο,
υποχρεούται να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος του / της Συνεταιρισµού/ Ένωσης/
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Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση κατακύρωσης του
Έργου στο/ην Συνεταιρισµό / Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της
Συνεταιρισµού / Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του ως Μέλους του / της Συνεταιρισµού / Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο
εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα
εναποµείναντα Μέλη του / της Συνεταιρισµού / Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε
τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα
εναποµείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία και θα
αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη
δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη
διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Προϊσταµένη Αρχή.
4. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, οι λόγοι αποκλεισµού
συµµετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Προσφορές Ενώσεων / Κοινοπραξιών των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα
∆ικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορεί να ζητηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο
6 του Π.∆. 118/2007 είναι περιοριστική.
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4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1.

ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε αίτηση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τις
Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις
26/ 03 /2013
(σαράντα – 40 - ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της
παρούσας ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και
ώρα 10.00 πµ, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Πανόρµου 2, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
ηµιώροφος.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται
ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το
αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποβάλλουν την
Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη,
µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την
προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα
ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
∆εν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή έγκαιρα, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς
ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Επίσης δεν γίνονται υπεργολαβίες.
4.2.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή
αποκλεισµού.
Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες αριθµηµένες ανά σελίδα (η αρίθµηση µπορεί να
είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο) 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 διαγωνιζόµενο, η δε
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού , κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις
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διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της
προσφοράς.
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν µόνον εγγράφως, συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για
το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, (αρµόδιος: κ.
Γεωργιόπουλος Παν. τηλ.: 210- 6432350, fax: 210- 6432383 ).
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους υποψήφιους Αναδόχους συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της έντασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης
δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος.
4.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι Προσφορές συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 3 αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο
προσφοράς. Σε ένα από τα τρία αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση
διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη.
Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο Φάκελο που θα πρέπει να
περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος Φάκελος («Φάκελος Προσφοράς») θα πρέπει να αναγράφει τίτλου
έργου, αριθµό διακήρυξης, αναθέτουσα αρχή και ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού.
Επίσης θα περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους Φακέλους:

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα
προβλεπόµενα στις Ενότητες «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» Β.3.2,
και
∆ικαίωµα συµµετοχής Β 3.1
2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα πρέπει να περιλαµβάνει δύο
Ενότητες, ως εξής:
1. Τεχνική προσέγγιση του έργου
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει:
• Παρουσίαση της αντίληψης και της φιλοσοφίας µε την οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος προσεγγίζει το Έργο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις
Τεχνικές προδιαγραφές.
Ειδικότερα θα αξιολογηθεί η κατανόηση του
αντικειµένου του έργου και η σαφήνεια της πρότασης.
• Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογικής και τεχνικής προσέγγισης του Έργου
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από τον υποψήφιο Ανάδοχο, η παρουσίαση του Έργου και του προγράµµατος
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις Τεχνικές
προδιαγραφές.
2. Οργανωτική αποτελεσµατικότητα Οµάδας Έργου
Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί:
•
Η οργανωτική αποτελεσµατικότητα, η κατανοµή καθηκόντων και η
απασχόληση της οµάδας έργου.

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει την Οικονοµική
Προσφορά.
Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει κατ΄ αρχήν να περιλαµβάνει το συνολικό ποσό σε
ΕΥΡΩ ολογράφως (το οποίο υπερισχύει) και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται
να εκτελέσει ο Υποψήφιος το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Επίσης να
αναφέρει ξεχωριστά το κόστος ανά µονάδα για τις δράσεις όπως αναφέρονται στο
Μέρος Α΄ άρθρο 3 πίνακας 2.
Η µη αναφορά του συγκεκριµένου κόστους ανά µονάδα συνιστά λόγο απόρριψης της
προσφοράς. Ουδεµία αναπροσαρµογή τιµής προβλέπεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 17 του Π.∆ 118/07.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους Συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ευλόγου ή µη των προσφεροµένων
τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά» που περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο µέρος Β.3.1 & Β.3.2
θα αποτελείται από
- ένα (1) πρωτότυπο
- δύο (2) αντίγραφα
που θα περιέχονται στον σφραγισµένο Φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
- ένα (1) πρωτότυπο
- δύο (2) αντίγραφα
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD),
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
- ένα (1) πρωτότυπο
- δύο (2) αντίγραφα
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Ο ενιαίος σφραγισµένος Φάκελος Προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υποέργο 5: “Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του
θερµοκηπίου σε εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών και διεθνών
συµβάσεων ”
που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Εκπόνηση Μελετών για την
Κλιµατική Αλλαγή”
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01 /2013
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Υ.ΠΕ.Κ.Α /Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών/ ∆/νση
Οικονοµικού / Τµήµα Προµηθειών και ∆/σης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
26/03/2013

Όλοι οι επί µέρους Φάκελοι («∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») θα φέρουν τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισµένου
Φακέλου, όπως παρουσιάζεται στο ανωτέρω Πλαίσιο, και επιπλέον:
1. Στον Φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα υπάρχει και η ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2. Στον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υπάρχει και η ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3. Στον Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υπάρχει και η ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
-

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας θα πρέπει στα Στοιχεία του Προσφέροντα να
αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, ο αριθµός
τηλεοµοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των Μελών της.

-

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

-

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον
Προσφέροντα. Το περιεχόµενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα
αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το Πρωτότυπο.
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-

Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής της Προσφοράς,
υπερισχύει το Πρωτότυπο σε έντυπη µορφή.

-

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται
κατάλληλα και συνοδεύουν τον κυρίως Φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.

-

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.

-

Οι Προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και δεν θα φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα
πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον
∆ιαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις
διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της
Προσφοράς.

-

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
∆ιαγωνιζόµενο να αναφέρει σε συνοδευτικό Πίνακα την επεξήγησή τους.

4.4.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τέσσερις (4) µήνες από την
εποµένη της ηµέρας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη
λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτηµα µε τηλεοµοιοτυπία προς τους Προσφέροντες, το αργότερο
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους.
Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
αποστολή του σχετικού αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους,
εφόσον αυτές δεν ισχύουν και για τις τυχόν παρατάσεις.
4.5.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του
παρόντος διαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο
στο ποσό των τετρακόσιες δυο χιλιάδες ευρώ (402.000,00€) (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ).
Οι τιµές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Προσφορά που δε περιλαµβάνει τιµή σε Ευρώ ή περιλαµβάνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά
πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ∆ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του
προϋπολογισµού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο.
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω
συνολικού προϋπολογισµού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο
ποσό.
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού πριν τη λήξη της σύµβασης η
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και αζηµίως για τον εργοδότη.
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5. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1.1 Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού, την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (βλ. Συνοπτικά Στοιχεία
∆ιαγωνισµού), οπότε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους Φακέλους Προσφορών
που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν εµπρόθεσµα στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσµα το Φάκελο Προσφοράς αποκλείονται του
∆ιαγωνισµού.
5.1.2 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού, κατά τη
διάρκεια της δηµόσιας συνεδρίασης, αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφορών, µονογράφει
εξωτερικά όλους τους επιµέρους Φακέλους, ελέγχει την πληρότητα του περιεχοµένου τους ως
προς τον αριθµό των περιλαµβανοµένων σε αυτούς επιµέρους Φακέλων, καθώς και την
ορθότητα της συσκευασίας των επιµέρους Φακέλων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
παρούσας και καταγράφει τις Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα
προβλεπόµενα, οι οποίες και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισµού.
Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού.
Κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση, και για τους έγκυρους Φακέλους Προσφορών µόνον,
ανοίγονται οι επί µέρους Φάκελοι ∆ικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών, µονογράφεται
και καταγράφεται το περιεχόµενό τους από τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών σε
κλειστή, πλέον διαδικασία, και µετά την αποχώρηση των παρευρισκοµένων εκπροσώπων των
∆ιαγωνιζοµένων, ελέγχει:


την πληρότητα των επιµέρους Φακέλων ∆ικαιολογητικών, σύµφωνα µε το µέρος
«Περιεχόµενο Φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,



το δικαίωµα συµµετοχής κάθε Προσφέροντα στη διαδικασία σύµφωνα µε το µέρος
«Β.3.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής»,



την καταλληλότητα των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε την Ενότητα «Β.3.2.
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,

5.1.3 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού συντάσσει

σχετικό πρακτικό (Πρακτικό Ι) και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την
αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή
στοιχεία του εν λόγω υποφακέλου ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τους
όρους της παρούσας ή / και δεν πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ανοίγει και αξιολογεί τις
Τεχνικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζόµενων σε κλειστή συνεδρίαση και τις βαθµολογεί
σύµφωνα µε τα Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης του Β.5.6 του µέρους Β της παρούσας.
5.1.4

Στο Πρακτικό ΙΙ περιλαµβάνονται οι Πίνακες µε τις αναλυτικές βαθµολογίες των
∆ιαγωνιζοµένων επί του καθενός Κριτηρίου, την αιτιολόγηση τους και την τελική συνολική
βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς. Η Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την
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αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζοµένων. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
απόφαση έγκρισης των Πρακτικών Ι & ΙΙ η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες
ταχυδροµικώς, και µε τηλεοµοιοτυπία.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα δώσει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να ενηµερωθούν για τους
υποφακέλους « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» & «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλων των
συµµετεχόντων ορίζοντας συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προδικαστικών προσφυγών ή την
εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
του ∆ιαγωνισµού επιστρέφει τους υποφακέλους Οικονοµικής προσφοράς στους
αποκλεισθέντες, ορίζει την ηµεροµηνία ανοίγµατος των υποφακέλων των οικονοµικών
προσφορών, και ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία τους προσφέροντες των οποίων οι τεχνικές
προσφορές δεν αποκλείσθηκαν.
Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει
τους Φακέλους «Οικονοµικών Προσφορών» των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν αποκλείστηκαν
σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο
Πρακτικό ΙΙΙ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης των προσφορών του
∆ιαγωνισµού σε κλειστή διαδικασία ελέγχει το περιεχόµενο των Οικονοµικών Προσφορών,
προκειµένου να διαπιστώσει το βαθµό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ τις τυχόν Οικονοµικές Προσφορές που
κρίνει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού
στη συνέχεια προβαίνει στην κατάρτιση Πίνακα αύξουσας κατάταξης των παραδεκτών
Οικονοµικών Προσφορών, υπολογίζει τη σταθµισµένη βαθµολογία των παραδεκτών
Προσφορών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Μέρους Β.5.6 “Μέθοδος Αξιολόγησης”, τις
καταγράφει σε σχετικό Πίνακα και προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα Προσφορά.
Σε περίπτωση που περισσότερες της µίας Προσφορές λάβουν την ίδια σταθµισµένη
βαθµολογία, ως πλέον συµφέρουσα προκρίνεται η Προσφορά µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία
Τεχνικής Προσφοράς.
Το Στάδιο αυτό του ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των ενεργειών της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και της εισήγησής της προς την Προϊσταµένη Αρχή για την ανάθεση
του Έργου, στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
(σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 19 του Π∆ 118/07 & την παρ. 1 του άρθρου 25 της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237/Α΄/05-12-2012) και το άρθρο 25 του Ν.
3614/2007) επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3.6 την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 3.6, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 6
παρ 2 του Π.∆. 118/2007 µετά την υποβολή τους, θα καθορισθούν ύστερα από πρόσκληση
της Αναθέτουσας Αρχής και συντάσσει το Πρακτικό ΙV το οποίο διαβιβάζει στην
Αναθέτουσα Αρχή.
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5.2.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού
έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή
διευκρινίσεων σχετικών µε το περιεχόµενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη την διάρκεια του
∆ιαγωνισµού.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και
δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς την αρµόδια Επιτροπή
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί, τις σχετικές διευκρινίσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση η Προσφορά τους θα απορρίπτεται.
Σηµειώνεται ότι οι διευκρινίσεις αποστέλλονται µε ευθύνη του Προσφέροντα για την έγκαιρη
άφιξη τους, ενώ λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγησης των προσφορών
του ∆ιαγωνισµού.
5.3.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά για την οποία συντρέχει µία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης που
περιλαµβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας ∆ιακήρυξης, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει µία ή
περισσότερες των παρακάτω συνθηκών:
1. Η Προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της ∆ιακήρυξης, όλοι οι όροι της οποίας
θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.
2. Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι µικρότερος από το ζητούµενο.
3. Ο περιλαµβανόµενος στην Προσφορά χρόνος παράδοσης του Έργου είναι µεγαλύτερος
από τον προβλεπόµενο.
4. Η Προσφορά αφορά τµήµα µόνο του Έργου.
5. Η Προσφορά περιλαµβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφεροµένου τιµήµατος σε άλλο
µέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς.
6. Η Προσφορά είναι αόριστη, ασαφής ή ανεπίδεκτη εκτίµησης, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία ή/και αιρέσεις.
5.4.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, πράξη ή
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαστικής προστασίας κατά
την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε σκοπό την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε
τη νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, θα ασκηθεί
υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ηµερών, αφότου ο Ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της
αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία
θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόµενο από τυχόν µερική ή ολική παραδοχή της. Η
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σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
άσκηση της προσφυγής, άλλως θα τεκµαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της
προδικαστικής προσφυγής. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο αιτών
ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από την άσκηση της αιτήσεως.
Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, καθώς και η
άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διάταξη
ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του π.δ.
60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως προκύπτουν
από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010
5.5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης Κατακύρωσης του
Έργου από την Προϊσταµένη Αρχή µε συνηµµένο τα Πρακτικά ΙΙΙ (οικονοµικής προσφοράς )
& ΙV (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/07)
Η Απόφαση Κατακύρωσης της Προϊσταµένης Αρχής κοινοποιείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας σε
όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική και ελεύθερη κρίση της
και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας, και ιδίως:


για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,



εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,



εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.

Β 5.6 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 75%.
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο
οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των οµάδων:
Οµάδα Α:

Κριτήρια Πρότασης Μεθοδολογίας – Προσέγγισης του Έργου. Συντελεστής
βαρύτητας της Οµάδας Α: 70% του συνολικού βαθµού του παρόντος
κριτηρίου.
Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν η κατανόηση των απαιτήσεων
του Έργου και η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης του, η
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Οµάδα Β:
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αποτελεσµατική µεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και η κατάλληλη
περιγραφή και ανάλυση του Έργου σε επιµέρους δραστηριότητες.
Κριτήρια Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Οµάδας Έργου. Συντελεστής
βαρύτητας της Οµάδας Β: 30% του συνολικού βαθµού του παρόντος
κριτηρίου.
Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν η οργανωτική
αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Έργου, η οποία προκύπτει από την
κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της Οµάδας Έργου και τη
βέλτιστη αξιοποίηση της µεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου εντός των
προβλεπόµενων από την Προκήρυξη τεχνικών απαιτήσεων και
χρονοδιαγράµµατος.

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

ΟΜΑ∆Α Α. Μεθοδολογία Προσέγγισης &
Υλοποίησης του Έργου

σ1 (70%)

Α1

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη
περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιµέρους
δραστηριότητες

40%

Α2

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και
αποτελεσµατικής µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου

60%

Β

ΟΜΑ∆Α Β. Οργάνωση – ∆ιοίκηση Οµάδας Έργου

σ2 (30%)

Β1

∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος

60%

Β2

Οργάνωση – Ροή του Έργου

40%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική
βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξη τους κατά φθίνουσα
τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:
Τi = [ σ1 x Αi + σ2 x Βi ]
όπου:
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Ti

η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφορά της πρότασης i

Ai, Bi

η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την
πρόταση i σε κλίµακα 0 – 10

σ1, σ2

οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β αντίστοιχα

Α1i , Α2i
Β1i, Β2i

η βαθµολογία των επιµέρους υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση i
σε κλίµακα 0 - 10

Αi = [ ( Α1i x 0.4 ) + ( A2i x 0.6 ) ]
Bi = [ ( B1i x 0.6 ) + ( B2i x 0.4 ) ]
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την
βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και γίνεται εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή για
την έγκριση του πρακτικού.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο
διαγωνιζόµενος σύµφωνα µε το Ν. 3886/2010.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο που αφορά την Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 25%.
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε Προσφοράς.
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος
τύπος:
Οi = [ Κmin / Ki ] x 10
όπου:

Οi

η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της Οικονοµικής
Προσφοράς της πρότασης i

Κmin

το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές

Ki

το κόστος της προσφοράς i
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των
Προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξη τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον
παρακάτω τύπο:
Fi = [ 0.75 x Ti + 0.25 x Oi ]
όπου:
Fi

η συνολική βαθµολογία της πρότασης i

Ti

η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης i

Oi

η βαθµολογία του κριτηρίου της Οικονοµικής Προσφοράς της
πρότασης i

Η αξιολόγηση των Προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω
κριτήρια.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα
Προσφορά. Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι Προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται
κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού Τεχνικής Προσφοράς.

Τρόπος Βαθµολόγησης
Όλα τα επί µέρους στοιχεία των Ενοτήτων που συνιστούν Κριτήρια Αξιολόγησης
βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των Προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτουν ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της
κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και
των δύο οµάδων.
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής
Προσφοράς µικρότερη του 65 δεν αξιολογούνται περαιτέρω.
∆ιευκρίνιση:
Στην περίπτωση που η Προσφορά υποβάλλεται από Ένωση / Κοινοπραξία για τη
βαθµολόγηση στα διάφορα Κριτήρια λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθµός
ουσιαστικής συµµετοχής ενός εκάστου των Μελών που συνιστούν την Ένωση / Κοινοπραξία
στην υλοποίηση του Έργου. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική
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Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθµός συµµετοχής των Μελών
της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην υλοποίηση του Έργου.
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6.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6.1.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.

Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Προϊσταµένη
Αρχή σύµφωνα µε το µέρος «Β.5.5 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση
∆ιαγωνισµού» και την έγκριση του Σχεδίου της Σύµβασης από την αρµόδια Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, ο επιλεγείς Ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών σε καθορισµένη ηµέρα και τόπο να υπογράψει την
Σύµβαση, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο
µέρη, οπότε µπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος υπογραφής της Σύµβασης και σε
µεταγενέστερη των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών ηµεροµηνία.
Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης πριν από την υπογραφή της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
θα είναι αορίστου διάρκειας και θα ισχύει µέχρι την επιστροφή της µετά την οριστική
παραλαβή του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σε περίπτωση έκπτωσης
του Αναδόχου θα καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Εφόσον παρέλθει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών χωρίς ο
επιλεγείς Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει
αλλά δεν προσκοµίσει την προβλεπόµενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εντός
του ανωτέρω χρονικού ορίου, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κηρύσσεται
έκπτωτος και θα καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει
την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης Προσφέροντα ή εφόσον
δεν υπάρχει επόµενος, επαναλαµβάνει το ∆ιαγωνισµό. Η Απόφαση αυτή λαµβάνεται σε
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Αναθέτουσας Αρχής.

3.

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους Υποψηφίους µαζί µε τις Προσφορές
τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύµβαση θα
καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
∆ιακήρυξη και την Προσφορά του επιλεγέντος Αναδόχου, θα διέπεται από το
Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο
της παρούσας. Η Σύµβαση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Υ.ΠΕ.Κ.Α/Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/ ∆/νση Οικονοµικού
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης.
 Τα συµβαλλόµενα µέρη.
 Το Φυσικό Αντικείµενο το οποίο θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος.
 Το Χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης.
 Το συνολικό κόστος.
 Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, ρήτρες και την έκπτωση του αναδόχου.
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον τρόπο πληρωµής.
 Τόπος παροχής της υπηρεσίας και τα παραδοτέα.
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4.

Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των Παραρτηµάτων της, εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση
και τα Παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η
παρούσα ∆ιακήρυξη, η Οικονοµική Προσφορά και η Τεχνική του Προσφορά του
Αναδόχου.

5.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου,
εντός δέκα ηµερολογιακών (10) ηµερών.

6.

Η διάρκεια της Σύµβασης δεν µπορεί να υπερβεί την 30/9/2015.

6.2.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί από την
Προϊσταµένη Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία
είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους
εργασιών και του συνόλου του Έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά Πρωτόκολλα
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου.
Ο τρόπος παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου θα αποτυπώνεται λεπτοµερώς στη
Σύµβαση µεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου.
Η υποβολή των παραδοτέων στοιχείων προς την ΕΠΠΕ θα γίνεται εγγράφως και δια του
πρωτοκόλλου. Η ΕΠΠΕ διατυπώνει τυχόν παρατηρήσεις και τις γνωστοποιεί στον Ανάδοχο
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί προς αυτές µέσα σε
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και να υποβάλλει εγγράφως τα παραδοτέα στοιχεία σύµφωνα µε
τις παρατηρήσεις.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια και για την οριστική παραλαβή
του Έργου, για την οποία εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου.
6.3.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί βάσει των παραδοτέων σύµφωνα µε τον
παρακάτω τρόπο:
• Εντός µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος µπορεί να εισπράξει
έντοκη προκαταβολή ποσού 10% του συµβατικού τιµήµατος (Άρθρο 35 § 1, του Π.∆.
118/2007), έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Η απόσβεση της
προκαταβολής θα γίνει µε την έκδοση βεβαίωσης της οριστικής παραλαβής του
έργου. Επίσης η εγγυητική προκαταβολή επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή
του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συµβαλλόµενους. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του
επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
µονάδες.
•

Χορήγηση ποσού 50% του συµβατικού τιµήµατος µε την οριστική παραλαβή όλων
των παραδοτέων του Έργου για το 2014, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Μέρος Α'
(Άρθρο 3 και Πίνακας 2). ∆ηλαδή µε την οριστική παραλαβή των εξής:
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1. 6η Εθνική Έκθεση
2. 1η Ενδιάµεση Έκθεση

•

3.

Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 3, Παράγραφος 2 Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύει)

4.

Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National Inventory Report)

5.

Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National Inventory Report) (όπως Νο.
4)

Χορήγηση ποσού 30% του συµβατικού τιµήµατος µε την οριστική παραλαβή όλων
των παραδοτέων του Έργου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Μέρος Α' (Άρθρο 3
και Πίνακας 2). ∆ηλαδή µε την οριστική παραλαβή των εξής:
6

Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 3, Παράγραφος 2 Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύει)

7 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National Inventory Report)
8 Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 3, Παράγραφος 2 Απόφασης 280/2004/ΕΚ ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύει)
9.
•

Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής (National Inventory Report) (όπως Νο. 7)

Χορήγηση ποσού 10% του συµβατικού τιµήµατος µε το τέλος του έργου και την
οριστική παραλαβή των τελικών παραδοτέων του Έργου, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο Μέρος Α' (Άρθρο 3 και Πίνακας 2). ∆ηλαδή µε την οριστική
παραλαβή των εξής:
10. The up periot report ( το αργότερο στις 30/9/2015)
11. Τα υπολογιστικά εργαλεία που ανέπτυξε στο πλαίσιο του έργου
12 Απολογιστική έκθεση

Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί προκαταβολή, αυτή θα εισπραχθεί από τον Ανάδοχο µε
την ολοκλήρωση του Έργου.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τον άρθρο 24
του Ν.2198/94.
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Επίσης θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15-09-2011
‘‘κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Α΄204). Έχοντας υπόψη την παρ. 1 του Άρθρου 17 του Π.∆ 118/07, δεν
προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών στα πλαίσια της Σύµβασης.
Οι πληρωµές θα γίνονται σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Έργο
2012ΣΜΟ7580003 της ΣΑΜ 075/8
6.4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.

3.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και τους
συνεργάτες του 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 εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου επιστηµονικού και λοιπού
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη
εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις
της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή
των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠΠΕ
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε
ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας
και προσόντων.

5.

Αντικατάσταση Μέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου είναι εφικτή υπό την
προϋπόθεση ότι το νέο Μέλος θα είναι τουλάχιστον ισότιµο µε αυτό που αντικαθιστά,
και εφόσον κρίνεται από τον Ανάδοχο ότι µία τέτοια ενέργεια θα ενισχύσει και θα αποβεί
προς όφελος του Έργου ή εφόσον συντρέχουν άλλες ειδικές συνθήκες. Σε κάθε
περίπτωση, αντικατάσταση Μέλους της Οµάδας Έργου είναι εφικτή εφόσον συµφωνήσει
εγγράφως η ΕΠΠΕ. Η αντικατάσταση κοινοποιείται από τον Ανάδοχο στην ΕΠΠΕ
εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος της.

6.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.

7.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων
και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα
Αρχή, εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της αµοιβής του, το οποίο µπορεί µε έγκριση της
ΕΠΠΕ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

8.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και
αιτιολογηµένα προς την ΕΠΠΕ.
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9.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, οι οποίοι σχετίζονται µε την υλοποίηση
του Έργου.

10.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.

11.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.

6.5.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος
Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος
επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την
εκτέλεση του παρόντος Έργου.
- Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους και
συνεργάτες ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και
εχεµύθειας.
- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή η εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση
του Έργου αυτού. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά
σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
- Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα
άτοµα, χώρους ή εταιρείες, εξαιρουµένων του προσωπικού, των συνεργατών.
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6.6.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της
οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή,
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια έργα
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία,
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία
της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και
τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από
της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
6.7.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση υπέρβασης συµβατικής προθεσµίας κατά την υλοποίηση του Έργου µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
1. Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσµιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιηθείσων)
Παραδοτέων, η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ, µπορεί να
επιβάλλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε ηµέρα καθυστέρησης σε
ποσοστό 0,1% επί της συµβατικής αξίας των Παραδοτέων που καθυστερούν και κατά
µέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 32 Π∆ 118/2007.
2. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες λαµβάνοντας υπόψη
τις χρονικές µεταβολές, οι οποίες δύναται να έχουν προκύψει µετά από έγγραφη κοινή
συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Η είσπραξη των ποινικών ρητρών αναστέλλεται µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, η
οποία εφόσον πραγµατοποιηθεί εντός συµβατικών προθεσµιών προκαλεί την αυτόµατη
αναίρεση των ως άνω ποινικών ρητρών.
Αντίθετα, εφόσον η ολοκλήρωση του Έργου πραγµατοποιηθεί σε εξωσυµβατικό χρόνο,
το σύνολο των επιβληθεισών ποινικών ρητρών αθροίζεται και συµψηφίζεται στη τελική
πληρωµή του Αναδόχου.
5. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται
αναλογικά µε τη συµµετοχή τους στο Έργο για κάθε ένα από τα Μέλη της.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, µε Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής µετά από
σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ, να κηρύξει, αζηµίως για αυτήν, έκπτωτο τον Ανάδοχο αν
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
κατ’ εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύµβασης που θα υπογραφεί, εφόσον µετά από
δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις της ΕΠΠΕ δεν
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της.
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7. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή µέσω της ΕΠΠΕ βεβαιώνει
την αξία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αγοράς και της Σύµβασης, των παρασχεθεισών
υπηρεσιών του Αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη οφειλή έναντι αυτού κατά την
ηµεροµηνία της έκπτωσης, και καταβάλει το αναλογούν τίµηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆/ΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

του υποέργου 5 ‘‘Υποστηρικτικές δαπάνες για
απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή
κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συµβάσεων’’ του
έργου “Εκπόνηση µελετών για την κλιµατική
αλλαγή”

326.829,27 € (χωρίς ΦΠΑ)

402.000,00 € (µε ΦΠΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του…………………………………, µε έδρα……., οδός……., αριθµ….., Τ.Κ. …………….,
τηλ:……………………, fax: ……………….., e-mail: ………………….
Αφού λάβαµε γνώση της προκήρυξης, υποβάλλουµε την κάτωθι Οικονοµική Προσφορά για
την εκτέλεση του ως άνω έργου.

Περιγραφή

Α.Α

Παραδοτέο

1 6η Εθνική Έκθεση
2 1η Ενδιάμεση Έκθεση
3 Έκθεση απογραφής αερίων του
θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 3, Παράγραφος 2 Απόφασης
280/2004/ΕΚ ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύει)
4 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report)
5 Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report) (όπως Νο. 4)
6 Έκθεση απογραφής αερίων του
θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 3, Παράγραφος 2 Απόφασης

Οικονοµική Προσφορά (σε Ευρώ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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7
8

9
10
11
12

280/2004/ΕΚ ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύει)
Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report)
Έκθεση απογραφής αερίων του
θερμοκηπίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 3, Παράγραφος 2 Απόφασης
280/2004/ΕΚ ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύει)
Πλήρης Εθνική Αναφορά Απογραφής
(National Inventory Report) (όπως Νο. 7)
True-up period report
Υπολογιστικά εργαλεία
Απολογιστική Έκθεση

Συνολική αµοιβή χωρίς
ΦΠΑ
ΦΠΑ
Συνολική αµοιβή µε ΦΠΑ

Αριθµητικά
€ ………….

Ολογράφως
………………………….. ευρώ

€ ………….
€ ………….

………………………….. ευρώ
……………………… … ευρώ

*Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ αριθµητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως.
Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του ∆ιαγωνισµού και τους αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τόπος, Ηµεροµηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ονοµατεπώνυµο, υπογραφή και σφραγίδα
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ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.Κ.Α
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆/ΣΗΣ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
1.2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ............................................... Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς: [Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής]
Εγγυητική Επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθµός
……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ 20.100,00 €, για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό του
υποέργου 5 ‘‘Υποστηρικτικές δαπάνες για απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή
κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συµβάσεων’’ του έργου “Εκπόνηση µελετών για την κλιµατική
αλλαγή” συνολικής αξίας 402.000,00 €, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 01 /2013 ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους
ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή Ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι έξη (6) µήνες από την εποµένη της
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη
της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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1.3

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.Κ.Α
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆/ΣΗΣ
Πανόρµου 2, 115 23 Αθήνα
Αριθµ………..

ΕΥΡΩ…………………

Αθήνα: ……………………...
Προς
Ε∆ΡΑ:………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
………………………………………………………………………………….µέχρι το ποσό
των …………………………………..ευρώ.
Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύηση µας, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης
µε αρ. ….. που αφορά στο διαγωνισµό της ………. για εκτέλεση του υποέργου 5
‘‘Υποστηρικτικές δαπάνες για απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή κοινοτικών
οδηγιών και διεθνών συµβάσεων’’ του έργου “Εκπόνηση µελετών για την κλιµατική αλλαγή”
και την πιστή εφαρµογή των όρων της ανωτέρω σύµβασης, συνολικής αξίας ……..,
σύµφωνα µε τη µε αρ. …. ∆ιακήρυξη.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
τέλος χαρτοσήµου.
Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους
εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά
την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε
στη διάθεσης σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εµάς και µετά την
επιστροφή σε µας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα
περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µα το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν
αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.
Η Παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό
ίδρυµα.
Με τιµή
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1.4

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης
………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.Κ.Α
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆/ΣΗΣ
Πανόρµου 2, 115 23 Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
-΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως
υπέρ της εταιρείας ...............................................................................………..
∆\νση …………………………………………………………. µέχρι του ποσού των
…………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας
για την λήψη προκαταβολής ποσού 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ , πλέον
τόκων κατ εφαρµογή του άρθρου 25 παρ. 6 του Π∆ 118/07 σύµφωνα µε την σύµβαση
……… για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου 5 ‘‘Υποστηρικτικές δαπάνες για
απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών και διεθνών
συµβάσεων’’ του έργου “Εκπόνηση µελετών για την κλιµατική αλλαγή”(αρ.∆/ξης ….)
Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους
εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου .
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά
ισχύ..
-Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Προσωπικές Πληροφορίες
Επώνυµο / Όνοµα
∆ιεύθυνση
Τηλέφωνο
Υπηκοότητα
Χρονολογία γέννησης
Επαγγελµατική Εµπειρία

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες
Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη
Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Χρονολογίες
Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώµατος
Επωνυµία και είδος του
οργανισµού που παρείχε την
εκπαίδευση ή κατάρτιση
Ατοµικές ∆εξιότητες και
Ικανότητες
Μητρική γλώσσα
Άλλες Γλώσσες
Ικανότητα Ανάγνωσης
Ικανότητα Γραφής
Ικανότητα Οµιλίας
Καλλιτεχνικές δεξιότητες και
ικανότητες
Πρόσθετες Πληροφορίες

