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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΗ :

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Αναβάθμιση των κεντρικών υποσυστημάτων
λογισμικού (Μητρώο Μελών, Λογιστικής,
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 72211000-7
CPV

Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών
συστήματος και χρήστη

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου 64

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@geotee.gr
Ιστότοπος: www.geotee.gr

74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)
60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, από τον ΚΑΕ 0426

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.

5474

ΓΕΩΤΕΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5/12/2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

βάση μόνο την τιμή
Ημερομηνία : 19/12/2018
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρα : 10:00 π.μ.
Ημερομηνία : 19/12/2018
Ημέρα
: Τετάρτη
Ώρα : ΧΧ:ΧΧ
πμ
Ώρα : 10:00 π.μ.
ΓραφείαΏρα
ΓΕΩT.Ε.Ε.,
64,
: ΧΧ:ΧΧΒενιζέλου
π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ος

6 όροφος,
546031 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
KA

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
72211000-7: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών
συστήματος και χρήστη
ΚΑ 0426, η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12 μήνες

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού
0,06% υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7
του Ν.4412/2016

ΚΥΑ 1191/2017
(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) των
Υπουργείων Οικονομικών και
Δικαιοσύνης

Παρακράτηση φόρου 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη
κράτηση.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΣ
(εφεξής ΑΡΧΗ ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

54631

Τηλέφωνο

2310/278817, εσωτ. 3, κα Α. Ιωαννίδου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@geotee.gr

Διεύθυνση στο
διαδίκτυο (URL)

https://www.geotee.gr

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1

Ο τίτλος της σύμβασης είναι:

«Αναβαθμιση των Κεντρικων Υποσυστηματων Λογισμικου (Μητρωο Μελων, Λογιστικης, Ηλεκτρονικου
Πρωτοκολλου) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».

2.2

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή
στο ποσό των 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του ποσού, έχει ληφθεί η
σχετική απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Αρχής με ΑΔΑ ΩΓΓΙ46ΨΧΛΨ-Λ40.

2.3

Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών της αναβάθμισης είναι στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(επί της οδού Βενιζέλου 64 Θεσσαλονίκη).

2.4

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016)

Το Αντικείμενο Παροχής του Αναδόχου (Συμβατικό Αντικείμενο) αφορά τη υλοποίηση των υπηρεσιών της
αναβάθμισης, με μεταφορά των σημερινών δεδομένων, σε νέο ενοποιημένο σύστημα, των τριών κεντρικών
συστημάτων λογισμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συγκεκριμένα του Μητρώου Μελών, του
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και της Λογιστικής.

Το Συμβατικό Αντικείμενο του Έργου γενικά περιλαμβάνει :
•

Ανάπτυξη και αναβάθμιση προγραμμάτων και εφαρμογών.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 5
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•

Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (web-based εφαρμογές, πολυεπίπεδη ανοικτή αρχιτεκτονική κλπ)

•

Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, διασύνδεση και πιλοτική λειτουργία του νέου
ενοποιημένου συστήματος μετά την ενσωμάτωση και τη μετάπτωση όλων των δεδομένων που είναι
απαραίτητα για τις υπηρεσίες του ΓΕΩΤΕΕ σε συνδυασμό με τις νέες εφαρμογές και την
αναβαθμισμένη πλατφόρμα λειτουργίας.

•

Εκπαίδευση χειριστών και διαχειριστών στις νέες εφαρμογές που θα αναπτύξει ο ανάδοχος.

•

Περάτωση της εγκατάστασης και πέρασμα σε πλήρη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία.

•

Διασφάλιση της απρόσκοπτης, αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας του νέου ενοποιημένου
συστήματος

•

Διασφάλιση των διαδικασιών ασφαλείας και διαθεσιμότητας των δεδομένων, χωρίς την παραμικρή
πιθανότητα απώλειας ή βλάβης της ακεραιότητας των δεδομένων αυτών και της σχετικής
υλικοτεχνικής υποδομής

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β περιλαμβάνονται : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ &
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :
4.1

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως

ισχύουν και ιδίως από :


Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)».



Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».



Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.



Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».



Του Ν.3060/02, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και
δημοσίων έργων»,



Του Νόμου 3090/2002 άρθρο 9 παράγραφος 3,
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Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση».



Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».



Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».



Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».



Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως15.



Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».



Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».



Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄3698).



Τα Ν.Δ.943/1971, Β.Δ. 463/1972,



Τον Ν.1474/1984, όπως τροποιήθηκε και ισχύει περί τροποποίησης του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.



Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 15η/1-11-2018 Συνεδρίασή του, θέμα
11 «Έγκριση σχεδίου Προκήρυξης για την αναβάθμιση των προγραμμάτων λογισμικού του
Επιμελητηρίου» (ΑΔΑ: 64ΚΒ46ΨΧΛΨ-ΜΓ5)



Τη με ΑΔΑ ΩΓΓΙ46ΨΧΛΨ-Λ40 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω
δαπάνης & δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για το έτος 2018.



Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»



Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
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απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει).
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή
συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες αυτών που εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων
(G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν
συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν
αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να
πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται παρακάτω.
Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να
περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους.
Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση της
σύμβασης στην περίπτωση που θα τους ανατεθεί το έργο.
Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:


είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.



είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο επικεφαλής αυτής. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά
συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου σε περίπτωση κατακύρωσης.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης υποβάλλουν
δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο κοινός εκπρόσωπος
της ένωσης θα πρέπει να ανήκει στο επικεφαλής μέλος της Ένωσης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο εξαιτίας της οποίας μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη άμεσα μετά την
επέλευση του άνω λόγου. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την
ανωτέρω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη συνέχεια του διαγωνισμού ή
την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχει ανατεθεί το έργο.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο Διαγωνισμό,
δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών
2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές,
τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από μία εκ
των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται
με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

8.1.

Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

8.2

Σειρά ισχύος
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Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1.

Το συμφωνητικό

2.

Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της

3.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

4.

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

8.3

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά
της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. https://www.geotee.gr

8.4

Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 τουΝ.4412/2016 όπως ισχύει)

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό, το
αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από
την Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, κ.λπ.) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: https://www.geotee.gr

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Εφόσον ο οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει)

12.1

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και
παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.

12.2

Προϋποθέσεις εμπειρίας – τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας

για τη συμμετοχή στο

διαγωνισμό :
Ο Ανάδοχος θα πρέπει:


Να διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα έργου η οποία να γνωρίζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες
συστημάτων λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, μητρώου μελών, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
οργανισμών της τάξης των 5.000 μελών και άνω και να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την
υλοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών της ανάπτυξης, αναβάθμισης του ζητούμενου λογισμικού
καθώς και της μετάπτωσης των δεδομένων μεταξύ συστημάτων βάσεων δεδομένων Oracle. Για την
απόδειξη αυτής της σχετικής εμπειρίας, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο υποψήφιος
φορέας θα πρέπει να καταθέσει βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Στ’, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει
να αναφέρουν ότι τα συμμετέχοντα στελέχη διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα για να διεκπεραιώσουν την ακριβή υλοποίηση των ζητούμενων εργασιών της αναβάθμισης
των

κεντρικών

υποσυστημάτων

λογισμικού

(Μητρώου

Μελών,

Λογιστικής,

Ηλεκτρονικού

Πρωτοκόλλου) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Να καταθέσει κατάλογο παρόμοιων έργων, που έχει υλοποιήσει την τελευταία πενταετία, στον οποίο
θα αναφέρει συνολικό προϋπολογισμό, ημερομηνία έναρξης και διάρκεια, με σχετικό ως προς την
παρούσα διακήρυξη αντικείμενο και προϋπολογισμό, καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των
παραπάνω έργων.

12.3

ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ.4 του N. 4412/2016)

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης

συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται
στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο pdf αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το
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υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

12.4

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α,
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β
του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
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ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2
και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ.
2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα
πεδία.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε.

Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω
προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ, Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.

12.5

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

-

Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται

από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως
εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ της παρούσας
-

Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς με την επισήμανση πως στο

ερώτημα σχετικά με την κατ΄ αποκλειστικότητα προμήθεια θα αναφέρουν τα στοιχεία της περίπτωσης Δ του
άρθρου 17.1 της παρούσας.
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-

Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς

-

Το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς

-

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του

κατά νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Επισημαίνεται
ότι :


Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥΔ.



Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και VI (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)



Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.

12.6

Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ.
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και VI.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

12.7

Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους
μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος.
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96
και 121 του N.4412/2016 όπως ισχύει)

13.1

Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ, Βενιζέλου 64, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις

19/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού &
έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

13.2

Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής, στην διεύθυνση : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές υποβάλλονται με:
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αρχή
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι
φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 19/12/2018, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία
και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο
επόμενο εδάφιο γ.
(γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις

19/12/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 9:30 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 10:00
π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής)
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
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έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη
με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν
έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

14.1

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Αναβάθμιση των κεντρικών υποσυστημάτων λογισμικού
(Μητρώο Μελών, Λογιστικής, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
(Δ/νση : Βενιζέλου 64, 54631 - Θεσσαλονίκη)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/12/2018
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Επιστολή καταγραφής στοιχείων που περιλαμβάνονται στον κύριο φάκελο.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.A της
παρούσας).
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της παρούσας).
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
δ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας.
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

14.2

Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:
1. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.
2. Τα βιογραφικά σημειώματα και τις υπεύθυνες δηλώσεις της ομάδας έργου.
3. Κατάλογο με πελάτες – έργα που έχει υλοποιήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσης.
4. Εγγύητική συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσης.

14.2.Β Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία
δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτές
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
2. Τεχνική Περιγραφή υλοποίησης υπηρεσιών επέκτασης και αναβάθμισης των Κεντρικών Υποσυστημάτων
Λογισμικού (Μητρώο Μελών, Λογιστικής, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθώς και πλήρη
κάλυψη των απαιτήσεων συμμόρφωσης υλοποίησης του επιχειρησιακού αντικειμένου του έργου.

14.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά
υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.

2. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

3. Επισημαίνεται ότι

αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή

υπολογιστικά σφάλματα η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

14.3

Γλώσσα

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
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συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

14.4
-

Λοιπά στοιχεία
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του

οικονομικού φορέα
-

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και

γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 τουΝ.4250/2014
-

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του
Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

15.1

Έναρξη διαδικασίας

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται
κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης υποβολής αυτών.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

15.2

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
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δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι
σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν
είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών
και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή των
πεδίων με α/α 1 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει
την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.

15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αρχής η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016 όπως
ισχύει)

16.1

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα
δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.

16.2

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
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υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5)
επιπλέον ημέρες.

16.3

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν

είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του
άρθρου 103 του Ν.4412/2016.

16.4

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν
λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

16.5

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

17.1

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός

ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το
παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον
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αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία
(θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό
παράπτωμα) :
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3.
ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
μέρος λόγοι αποκλεισμού.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (κατ’ αποκλειστικότητα προμήθεια), υποβάλλεται :
1.

Καταστατικό του οικονομικού φορέα σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο καταστατικό στο

αρμόδιο Ειρηνοδικείο.
2.

Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να σχετίζεται με

το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
3.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

18.1

Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).
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18.2

Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της
παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας
(εφόσον υφίσταται αλλαγή).

18.3

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

18.4

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής

ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 15.1 της
παρούσας
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται
στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102
του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 22

18PROC004131897 2018-12-05
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
20.1

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.

20.2

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο

άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση
της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης.Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

21.1

Εγγύηση Συμμετοχής (Παράρτημα Ε)

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό που ανέρχεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού προ ΦΠΑ. Η εγγύηση
συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς
λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για ην υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

Η εγγύηση συµµετοχής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
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α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής ∆ιακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Προσφορές χωρίς εγγύησης ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη.

21.2

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα Ε)

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία::
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια)τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

21.3

Εγγυητική προκαταβολής

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής
προκαταβολής.

21.4

Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

21.5

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα
έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ολοκλήρωση φάσης, με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αρχής.
Η παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης παρακολουθεί και εποπτεύει
αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μελετών και Τεκμηρίωσης της Αρχής, ο οποίος ορίζεται ως «Υπεύθυνος
Παρακολούθησης» της εκτέλεσης της σύμβασης και βεβαιώνει την άρτια και προσήκουσα παροχή των
υπηρεσιών, μετά το πέρας κάθε φάσης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και παράλληλα δύναται να
παρέχει κατευθύνσεις και υποδείξεις στον ανάδοχο και να διατυπώνει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή
ενστάσεις τις οποίες θέτει υπ όψιν της Επιτροπής Παραλαβής.
Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
συντάσσει Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους
της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016
όπως ισχύει)

24.1

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
1

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

24.2

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση, την Τεχνική του

Προσφορά και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής του. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος εκτελεί τους όρους της Σύμβασης και, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί απόκλιση προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις προς αυτόν. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις και υποδείξεις της Επιτροπής εντός προθεσμίας 5
εργασίμων ημερών άλλως εντός άλλης προθεσμίας που τάσσεται με την έγγραφη σύσταση. Η Επιτροπή
Παραλαβής του Έργου εκδίδει για το σκοπό αυτό Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής [για τα ενδιάμεσα
παραδοτέα] και Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, μετά τη λήξη του έργου.
Επίσης αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον
ανάδοχο, οπότε καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε
ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί και δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο
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μειοδότη ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό.

24.3

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

25.1

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές
στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από
τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το
νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

25.2

Στην Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα
στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.

25.3

Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του.
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25.4

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης και επικοινωνία με

αρμόδια όργανα της Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.

25.6

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων

και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθ' όλο το χρονικό
διάστημα εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης, μεταξύ άλλων και με επίθεση σχετικής ειδικής σήμανσης
στους χώρους όπου αυτές εκτελούνται. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για
οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας,
από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους, που απασχολεί στο έργο, εφ’ όσον οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο
Ανάδοχος οφείλει να τηρεί της Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην ΚΥΑ
88555/3293/88 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (721/Β) που
κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
και άλλες διατάξεις" (79/Α).

25.7

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών, αναπαύσεων

(REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των
αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι τηςΑρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως σε
περίπτωση απεργίας, επίσχεσης εργασίας ή και κατά την διάρκεια των αδειών του προσωπικού του να µη
διακόψει την σωστή εκτέλεση του έργου, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτελείται κανονικά και
άψογα.

25.8

Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των

όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ
αναδόχου και Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

26.1.

Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(από
τον ΚΑΕ 0426 του προϋπολογισμού των ετών 2019-20 του Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»).
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26.2

Φόροι -Κρατήσεις

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :


κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375

παρ 7 του Ν.4412/2016,επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.


παρακράτηση φόρου 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ

969/Β/22-03-2017) των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή.

26.3

Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν.4412/2016)

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνει σε δύο διακριτές δόσεις. Η πρώτη δόση (50% του
συνολικού συμβατικού τμήματος) θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των δύο (2) πρώτων
φάσεων του έργου. Η δεύτερη δόση (50% του συνολικού συμβατικού τμήματος) θα πραγματοποιηθεί στο 1 ο
τρίμηνο του 2020. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς και μετά
την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και των
τυχόν άλλων νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και
λοιπούς φόρους κ.α. όπως αυτά ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται μόνο μετά
τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της
ΔΣ/ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για έγκριση πληρωμής. Η αποπληρωμή του έργου προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΣ/ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για έγκριση
πληρωμής όλων των τυχόν ενδιάμεσων παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27.1

Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
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αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Θεσσαλονίκη, 5/12/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ι.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
To έργο της αναβάθμισης, με μεταφορά των σημερινών δεδομένων στο νέο ενοποιημένο σύστημα, αφορά τα
τρία σημερινά κεντρικά συστήματα λογισμικού που λειτουργούν στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συγκεκριμένα του Μητρώου Μελών, του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και της Λογιστικής. Στον
πυρήνα της υλοποίησης των τριών σημερινών υποσυστημάτων, βρίσκεται η βάση δεδομένων (database)
Oracle 8i και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που επιτρέπει την ομαλή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία όλων
των σχετικών εφαρμογών.
Αντικείμενο του Παραρτήματος Β αποτελεί η αποτύπωση και η περιγραφή υπηρεσιών και προγραμμάτων που
θα κληθεί να παράσχει ο Ανάδοχος, μέσω των οποίων θα προβεί στην αναβάθμιση των τριών σημερινών
υποσυστημάτων λογισμικού, μαζί με όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να μελετηθούν, να σχεδιαστούν, να
εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν οι νέες εφαρμογές και οι απαραίτητες υπηρεσίες. Όλα τα παραπάνω
συνοψίζονται σε γενικές γραμμές στα εξής:
• Ανάπτυξη και αναβάθμιση προγραμμάτων και εφαρμογών.
• Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (web-based εφαρμογές, πολυεπίπεδη ανοικτή αρχιτεκτονική κλπ).
• Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, διασύνδεση και πιλοτική λειτουργία του νέου
ενοποιημένου συστήματος μετά την ενσωμάτωση και τη μετάπτωση των δεδομένων που είναι
απαραίτητα για τις υπηρεσίες του ΓΕΩΤΕΕ σε συνδυασμό με τις νέες εφαρμογές και την
αναβαθμισμένη πλατφόρμα λειτουργίας.
• Εκπαίδευση χειριστών και διαχειριστών στις νέες εφαρμογές που θα αναπτύξει ο ανάδοχος.
• Περάτωση της εγκατάστασης και πέρασμα σε πλήρη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία.
• Διασφάλιση της απρόσκοπτης, αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας του νέου ενοποιημένου
συστήματος.
• Διασφάλιση των διαδικασιών ασφαλείας και διαθεσιμότητας των δεδομένων, χωρίς την παραμικρή
πιθανότητα απώλειας ή βλάβης της ακεραιότητας των δεδομένων αυτών και της σχετικής
υλικοτεχνικής υποδομής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει λεπτομερές πλάνο διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη διάρκεια των
οποίου θα πρέπει να υλοποιήσει τις επιθυμητές αναβαθμίσεις θέτοντας το Πληροφοριακό Σύστημα σε πλήρη
επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία. Επίσης, επί του ιδίου πλαισίου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
να παρουσιάσει λεπτομερές πλάνο υποστήριξης όλων των παραπάνω για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με
ετήσιο κόστος που δεν θα υπερβαίνει το 17% του τιμήματος που θα καταθέσει στην προσφορά.

Ι.2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Ακολουθεί περιγραφή των τριών εν λειτουργία συστημάτων (Μητρώου Μελών, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου,
Λογιστικής,) και οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται για καθένα από αυτά στο
νέο ενοποιημένο σύστημα.

Σύστημα Μητρώου Μελών
Συνοπτική περιγραφή:
Το σύστημα ασχολείται με τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και επιτρέπει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή /
προβολή στοιχείων μέλους καθώς και την παρακολούθηση των συνδρομών (υπολοίπου), η οποία
περιλαμβάνει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή / προβολή υποχρεώσεων (πληρωμών) των μελών προς
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των εξοφλήσεων (εισπράξεων) αυτών. Οι κινήσεις εισπράξεων ενημερώνουν το σύστημα της
Γενικής Λογιστικής μέσω άρθρου σύνδεσης.
Οι πληροφορίες σχετικές με τα μέλη αποτελούνται από σταθερά πεδία (π.χ ‘Όνομα’, ‘Επώνυμο’ κ.α.) και από
πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών (όπως η ‘Απασχόληση’,
‘Κατηγορία’ κ.α.). Επιπλέον υπάρχουν δυνατότητες διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με τις γραμματικές
γνώσεις και την άσκηση επαγγέλματος.
Το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία / μεταβολή / διαγραφή οικονομικών χρήσεων. Η κάθε κίνηση
(υποχρέωση πληρωμής / εξόφληση πληρωμής) σχετίζεται με κάποια οικονομική χρήση. Η οικονομική χρήση
δημιουργείται στην αρχή κάθε έτους.
Καταχωρούνται επίσης οι υποχρεώσεις πληρωμών συνδρομής των μελών η οποία γίνεται αυτόματα από το
σύστημα με το άνοιγμα της νέας χρήσης αλλά και χειροκίνητα από χρήστη. Οι υποχρεώσεις πληρωμών
εξοφλούνται εντός της οικονομικής χρήσης, διαφορετικά μεταφέρονται σε επόμενη χρήση. Εκτός από τις
συνδρομές, ορισμένα μέλη πληρώνουν και άλλα ποσά.
Δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων πληρωμών από τα μέλη εντός και εκτός οικ/κής χρήσης. Η
εξόφληση μίας πληρωμής μπορεί να είναι ολική ή μερική.
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και εκτύπωσης διαφόρων πληροφοριών (λίστες και ετικέτες)
σχετικά με τα προσωπικά, οικονομικά και επαγγελματικά στοιχεία των μελών.
Η βάση δεδομένων με την οποία συνεργάζεται το σύστημα, είναι σε περιβάλλον Oracle 8 και προσφέρει
ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω username/password στους χρήστες.

Βασικές τεχνικές προδιαγραφές του νέου υποσυστήματος Μητρώου Μελών
1.

Mετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων της σε νέο περιβάλλον
διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle έκδοσης 11 ή ανώτερη. Η εγκατάσταση θα γίνει από τον Ανάδοχο
σε περιβάλλον εικονικής μηχανής (θα εγκαταστήσει τόσο το λογισμικό εικονικοποίησης όσο και το
λογισμικό διαχείρισης εικονικών μηχανών) με μετατροπή P2V - Physical to Virtual - του υπάρχοντος
φυσικού Windows 2012 Server (βλ. παράγραφο "Πληροφορίες υλικού" παρακάτω) σε εικονική μηχανή.

2.

Η εφαρμογή των χρηστών θα χρησιμοποιεί περιβάλλον περιηγητή ιστού (web browser).
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3.

Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (όπως .xls, .csv και .txt).

4.

Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο.

5.

Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης του
περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες
εφαρμογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Πρωτόκολλο, Λογιστική).

6.

Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και
υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

7.

Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού.

8.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι και ο κατασκευαστής του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του και να δεσμεύεται ότι θα καλύπτει
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης.

9.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στη προσφορά του πιστοποιημένο, κατά ISO 9001
ISO/IEC 9001:2015 σύστημα διαχείρισης ποιότητας με εύρος εφαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, συντήρησης,
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων πληροφορικής.

10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στη προσφορά του πιστοποιημένο, κατά ISO/IEC
27001:2013 σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με εύρος εφαρμογής που περιλαμβάνει την
παροχή

υπηρεσιών,

ανάλυσης,

σχεδιασμού,

ανάπτυξης,

παραμετροποίησης,

εγκατάστασης,

συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων πληροφορικής.
11. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και να είναι δυνατό
να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις όλων των πινάκων κατά όνομα
χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.
12. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα μειώνουν την
χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους από τους καταχωρητές και
τους χρόνους εργασίας.
13. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και μηχανή αναζήτησης αναζήτησης
εγγραφών με συνδυαστικά κριτήρια από τον χρήστη.
14. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποιήσεων πεδίων του συστήματος.
15. Χρήση πίνακα για καταχώρηση σχολίων που θα περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία ώστε να υπάρχει
ιστορικό καταγραφής, αντί ενός απλού πεδίου κειμένου (μεγάλου μήκους).
16. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, Δ.Ο.Υ. κ.α.
17. Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης μοναδικών εγγραφών σε πινακοποιημένα πεδία τα οποία
συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών όπως η «Απασχόληση», «Υπηρεσία», «Τμήμα»
κ.α.
18. Δυνατότητες εκτύπωσης περιοδικών στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων.
19. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εισαγωγής και αξιοποίησης από το σύστημα Μητρώου Μελών,
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 34

18PROC004131897 2018-12-05
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

δεδομένων τραπεζικών συναλλαγών των μελών.
20. Δυνατότητα για φόρμα εκτύπωσης πληρωμής συνδρομής των μελών.
21. Δυνατότητα δημιουργίας βεβαιώσεων προς εκτύπωση, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων των
μελών.
22. Πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και επαναφοράς, μαζί με τα απαραίτητα αρχεία, του
υποσυστήματος Μητρώου Μελών.

Ενδεικτική περιγραφή λειτουργιών των φορμών του νέου υποσυστήματος Μητρώου Μελών
Γενικά:
1.

Αντιμετώπιση των μελών με δευτερεύων κλάδο με διαφορετική λογική π.χ. να είναι τα στοιχεία της
δεύτερης ειδικότητας κάτω από τον αριθμό μητρώου και όχι ένας άλλος αριθμός μητρώου . Έτσι δεν θα
αντιμετωπίζεται σαν ένα διαφορετικό μέλος.

2.

Προστασία στην καταχώριση διπλοεγγραφών (Επώνυμο, Όνομα και Πατρώνυμο ή ίδιο Αριθμό
Μητρώου). Ειδικά για τον παλαιό αριθμό μητρώου θα πρέπει να δοθεί προσοχή επειδή
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέων μελών, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο τελευταίος
παλαιός αριθμός μητρώου που έχει αποδοθεί.

3.

Παράθυρο ενημέρωσης στελεχών για σημαντικά θέματα που αφορούν τα μέλη (Οικ/κό υπόλοιπο, Λήξη
Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος, Πειθαρχικό Παράπτωμα), π.χ. ένδειξη απαγόρευσης κατά την
έκδοση βεβαιώσεων.

4.

Δυνατότητα απενεργοποίησης πεδίων όταν κάποιος έχει πεθάνει ή διαγραφεί ή χωρίς στοιχεία.

5.

Δυνατότητα ελέγχου προσώπων που έχουν εγγραφεί στο παρελθόν, ώστε να μην επιτρέπεται.

6.

Δυνατότητα παραμετροποίησης (π.χ. στην εισαγωγή νέων στοιχείων σε πίνακες εργασίας,
πανεπιστήμια, γλώσσα, κ.α.), χωρίς να εγκαταλείπετε η ανοικτή καρτέλα.

7.

Αναζήτηση εγγραφών με πολλαπλούς τρόπους όπως wildcards, πεζά ή κεφαλαία.

8.

Κατά τη διάρκεια αναζήτησης μελών, στα αποτελέσματα και κατά την μετάβαση από την μια εγγραφή
στην άλλη, να μην απενεργοποιούνται οι υπόλοιπες καρτέλες ενός μέλους.

9.

Εμπλουτισμός στα φίλτρα που ήδη υπάρχουν στις εκτυπώσεις αναφορών.

Καρτέλα Βασικά Στοιχεία:
1.

Απεικόνιση όλων των νέων πεδίων που δημιουργήθηκαν στο online και στο νέο υποσύστημα αρχείου
μελών (π.χ. Μητρώνυμο, Επώνυμο Μητέρας, Ημ/νια Γέννησης κ.α.).

2.

Μηχανισμοί συσχέτισης πεδίων που ήδη λειτουργούν να υιοθετηθούν και στη νέα εφαρμογή. Για
παράδειγμα να επιλέγεις Νομό και να εμφανίζει το Παράρτημα. Το ίδιο και στα πεδία εργασίας.

3.

Δυνατότητα ύπαρξης περισσότερων πεδίων email και τηλεφώνων (3 ή και περισσότερα) με ένδειξη
κύριας επιλογής (π.χ. προτιμώμενο email, τηλέφωνο).

4.

Διαμόρφωση σε πεδία (μήκη) και ετικέτες τους, όπως και μορφοποίηση.

5.

Προσθήκη Checkbox για επιθυμία αποστολής newsletter σε συγκεκριμένο email ή όχι καθώς και
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κουμπιού επικοινωνίας με το μέλος που θα ανοίγει νέο μήνυμα email με προσυμπληρωμένη την
καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους.
6.

Προσθήκη πεδίου δήλωσης Δημότη (με αναπτυσσόμενη λίστα Δήμων).

7.

Προσθήκη περισσοτέρων πεδίων με στοιχεία διεύθυνσης όπως Ξεχωριστή δ/νση Εξωτερικού.

8.

Ευκολίες για συγκεκριμένα πεδία με αυτόματες λίστες.

9.

Προσθήκη πίνακα ιστορικού για καταχώριση σχολίων, ώστε να γνωρίζουμε ποιο στέλεχος, πότε, και τι
σχόλιο έκανε.

10. Προσθήκη επιλογών για δήλωση επιθυμίας για δημοσιοποίηση ή μη των προσωπικών στοιχείων στο
κόμβο ή σε τρίτους.
11. Μηχανισμοί για την προστασία εσφαλμένων καταχωρήσεων. Π.χ. τα πεδία των email να
καταχωρούνται μόνο με μικρά λατινικά, @, και χωρίς κενα.
12. Τα στοιχεία διεύθυνσης εργασίας και κατοικίας να ταυτίζονται όταν επιλέγεις Άνεργο, Συνταξιούχο,
Εργαζόμενο Εξωτερικού.
13. Όταν η τιμή στο πεδίο Διοικητική Θέση δεν είναι 1, τότε το μέλος μπορεί να είναι μόνο τακτικό ή
ομότιμο ενεργό.

Καρτέλα Πειθαρχικού Ελέγχου
Προσθήκη καρτέλας με ιστορικό πειθαρχικού ελέγχου.

Καρτέλα Τίτλοι Σπουδών
Προσθήκη επιπλέον πεδίων ώστε να καλυφτούν περιπτώσεις που χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες όπως
Διδακτορικού, ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ (ημ/νία αναγνώρισης, και τίτλος).

Καρτέλα Ειδικά Μητρώα
1.

Οι καταχωρήσεις εγγραφών στην καρτέλα «Ειδικά Μητρώα» να περιλαμβάνει πρόσθετα πεδία που θα
κρατάνε ιστορικός κίνησης καταχώρισης (αύξων αριθμός καταχώρισης, ημερομηνία καταχώρισης,
χρήστης, αριθμός πρωτοκόλλου, ημ/νία πρωτοκόλλου, πεδίο επιβεβαίωσης εκτύπωσης, πεδίο
αναμονής έγκρισης ΔΣ). Έτσι θα διατηρείτε το ιστορικό όλων Βεβαιώσεων που έχουν ανανεωθεί και
εκτυπωθεί για το μέλος.

2.

Δυνατότητα εκτύπωσης μίας ή και μαζικών βεβαιώσεων, με ταυτόχρονη αλλαγή σε πεδία. Για
παράδειγμα όταν βεβαιώσεις βρίσκονται σε αναμονή ενόψει Δ.Σ., όταν εκτυπωθούν, τότε τα πεδία
επιβεβαίωσης εκτύπωσης και αναμονής έγκρισης ΔΣ θα αλλάζουν κατάσταση.

3.

Όταν κάποιο μέλος είναι σε κατάσταση Διεγράφης, Απεβίωσε ή Ομότιμο, τότε το πεδίο που υπάρχει
ήδη στη καρτέλα Ειδικά Μητρώα «Είναι ενεργός στο ειδικό μητρώο» θα απενεργοποιείται αυτόματα.
Και αυτό αφορά τη μη δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων αλλά και εξαίρεση από τα report.

Καρτέλα Συνημμένα
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Προσθήκη καρτέλας για συνημμένα έγγραφα του μέλους όπως Ταυτότητες και Πτυχία.

Εκτυπώσεις και Επιλογές
1. Μεταφορά ερωτημάτων sql που εκτελούνται χειροκίνητα μέσω SQL Navigator, στην νέα εφαρμογή.
2. Δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων με ή χωρίς σφραγίδα (οικ/κής ενημερότητας τακτικού μέλους,
πειθ/κου ελέγχου, αναγγελίας έναρξης και συνέχισης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος), αλλά και
των αντίστοιχων ετικετών προκειμένου να αποστέλλονται ευκολότερα μέσω ΕΛΤΑ (μαζικά ή
μεμονωμένα).
3. Αποστολή Βεβαιώσεων και μέσω email από την εφαρμογή μεμονωμένα ή μαζικά σε μέλη (.pdf).

Οικονομικά θέματα
1. Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης καρτέλας μέλους για συνδρομές που πληρώνονται στο λογιστήριο και
εκτύπωση απόδειξης.
2. Η ενημέρωση θα μπορεί να γίνεται και με χρήση του παλαιού αριθμού μητρώου.
3. Η καταχώριση κινήσεων εσόδων από μέλη στα Μητρώο Μελών απαιτεί την προσθήκη 1-2 επιπλέον
πεδίων ώστε να ξεχωρίζει εάν αυτός που πληρώνει για παράδειγμα την συνδρομή είναι το ίδιο το μέλος
ή υπηρεσία του. Αυτό θα πρέπει να διακρίνεται και στις εκτυπώσεις αναφορών (ποιες υπηρεσίες
παρακρατούν τις εισφορές υπέρ ΓΕΩΤΕΕ).
4. Εκτύπωση αναφορών για καρτέλες μελών με όλες τις κινήσεις και αποδείξεων που έχουν εκδοθεί, με
χρήση φίλτρων.
5. Λόγω μη δυνατότητας καταχώρισης κινήσεων, εάν δεν αλλάξει η οικονομική χρήση με την έναρξη της
χρονιάς, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης συνδρομών με χαρακτήρα «pending», ώστε
να γίνει αυτόματα η ενημέρωση στο μέλλον.
6. Δυνατότητα ανοίγματος νέας οικονομικής χρήσης από στέλεχος του λογιστηρίου.
7. Η ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής, όπως και των διορθώσεων και διαγραφών να γίνεται αυτόματα
από την αρχική καταχώρηση.
8. Στα οικονομικά στοιχεία να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης κινήσεων όλων των ετών.
9. Σε περίπτωση εξόφλησης συνδρομής να υπάρχει η δυνατότητα έτσι ώστε να προειδοποιεί το σύστημα
όταν κάνεις την καταχώρηση ότι υπάρχει κι άλλο άτομο με τα ίδια στοιχεία (όνομα-επώνυμο κλπ) έτσι
ώστε να διαλέγεις τη σωστή καρτέλα.

Πρωτόκολλο
Δυνατότητα σύνδεσης του Μητρώου Μελών με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, ώστε να παρακολουθούνται
τα αιτήματα που έχουν υποβάλλει τα μέλη.

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
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Το σύστημα ασχολείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα
έγγραφα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και επιτρέπει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή / προβολή στοιχείων.
Οι πληροφορίες σχετικές με το κάθε πρωτόκολλο αποτελούνται από σταθερά πεδία (π.χ. ‘Αριθμός
Πρωτοκόλλου’, ‘Ημερομηνία’ κ.α.) και από πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς
πίνακες πληροφοριών (όπως ‘Αποστολέας/Παραλήπτης’, ‘Θέμα’ κ.α.).
Επιτρέπεται ο αυτόματος διπλασιασμός υφιστάμενου πρωτοκόλλου ενός εγγράφου, που επιτρέπει τη
ταχύτερη καταχώρηση και τη μείωση του χρόνου παραγωγής.
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πρωτοκόλλων με βάση την εισαγωγή κριτηρίων σε κάποια πεδία
από τον χρήστη.
Δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων πληροφοριών του συστήματος.
Η βάση δεδομένων με την οποία συνεργάζεται το σύστημα, είναι σε περιβάλλον Oracle 8 και δεν προσφέρει
ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω username/password στους χρήστες.

Bασικές τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
1. Mετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων της σε νέο περιβάλλον
διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle έκδοσης 11 ή ανώτερη. Η εγκατάσταση θα γίνει από τον Ανάδοχο
σε περιβάλλον εικονικής μηχανής (θα εγκαταστήσει τόσο το λογισμικό εικονικοποίησης όσο και το
λογισμικό διαχείρισης εικονικών μηχανών) με μετατροπή P2V - Physical to Virtual - του υπάρχοντος
φυσικού Windows 2012 Server (βλ. παράγραφο "Πληροφορίες υλικού" παρακάτω) σε εικονική μηχανή.
2. Η εφαρμογή των χρηστών θα χρησιμοποιεί περιβάλλον περιηγητή ιστού (web browser).
3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο.
4. Το υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης του
περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Μητρώο Μελών, Λογιστική).
5. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και
υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
6. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού.
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι και ο κατασκευαστής του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του και να δεσμεύεται ότι θα καλύπτει
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης.
8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στη προσφορά του πιστοποιημένο, κατά ISO 9001
ISO/IEC 9001:2015 σύστημα διαχείρισης ποιότητας με εύρος εφαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, συντήρησης,
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων πληροφορικής.
1. 9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στη προσφορά του πιστοποιημένο, κατά ISO/IEC
27001:2013 σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με εύρος εφαρμογής που περιλαμβάνει την
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παροχή

υπηρεσιών,

ανάλυσης,

σχεδιασμού,

ανάπτυξης,

παραμετροποίησης,

εγκατάστασης,

συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων πληροφορικής
9. Προσθήκη πιστοποίησης χρηστών στο σύστημα με χρήση username/password.
10. Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης εισερχομένων εγγράφων: Καταγράφεται κάθε εισερχόμενο
έγγραφο (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου (ένας ή περισσότεροι), αποστολέας, παραλήπτης, ημερομηνία
αποστολής και παραλαβής κ.α.)
11. Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης εξερχομένων εγγράφων (απάντηση σε εισερχόμενο ή οίκοθεν)
12. Να παρέχει τη δυνατότητα διαδοχικής χρέωσης εγγράφων σε διευθύνσεις/τμήματα και υπαλλήλους, για
την υποστήριξη της συνεργασίας αυτών. Επιπλέον θα μπορούν να επισυνάπτονται στα έγγραφα σχόλια
ή σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η χρέωση εγγράφων να υποστηρίζει αποστολή email.
13. Να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των θεμάτων για επαναχρησιμοποίησή τους.
14. Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και χρήσης ad-hoc αναφορών, με δυνατότητες
εμφάνισης στη οθόνη, εκτύπωσης και εξαγωγής σε αρχείο μορφής (.doc .xls .pdf) για την υποστήριξη
των διαδικασιών διοίκησης.
15. Να υποστηρίζεται η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Βιβλίου Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας σε
αρχείο .xls, και να παρέχει δυναμική προβολή των εγγράφων σε μορφή Βιβλίου Πρωτόκολλου.
16. Να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού του ιστορικού ενός εγγράφου (σχετικά έγγραφα που
προηγήθηκαν ή ακολούθησαν ένα έγγραφο).
17. Nα υποστηρίζει την καταγραφή στατιστικών διακίνησης εγγράφων.
18. Να υποστηρίζει δυνατότητες αυξημένης ασφάλειας με την υποστήριξη διαφορετικών κατηγοριών
λογαριασμών (διαχειριστής, χρήστες, ρόλοι χρηστών) όπου θα καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης
στο σύστημα για κάθε χρήστη, ενώ το περιβάλλον θα προσαρμόζεται αυτόματα βάσει αυτών.
19. Να υποστηρίζεται η δυνατότητα εισαγωγής συνημμένων ηλεκτρονικών αρχείων και η συσχέτισής τους
με εισερχόμενα/εξερχόμενα έγγραφα, καθώς η αυτόματη εισαγωγή ψηφιοποιημένων εγγράφων μέσω
scanner.
20. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και να είναι δυνατό
να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις όλων των πινάκων κατά όνομα
χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.
21. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα μειώνουν την
χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους από τους καταχωρητές και
τους χρόνους εργασίας.
22. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με ή χωρίς επιλογή
απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη.
23. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποίησεων πεδίων της εφαρμογής.
24. Δυνατότητα αποθήκευσης και αποστολής εγγράφων μέσω του συστήματος.
25. Χρήση πίνακα για καταχώρηση σχολίων που θα περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία ώστε να υπάρχει
ιστορικό καταγραφής, αντί ενός απλού πεδίου κειμένου (μεγάλου μήκους).
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26. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, Δ.Ο.Υ. κ.α.
27. Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης μοναδικών εγγραφών σε πινακοποιημένα πεδία τα οποία
συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών όπως η «Αποστολέας», «Παραλήπτης» κ.α.
28. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης δημιουργίας επιλεγμένων εξερχομένων πρωτοκόλλων, σχετικών με
υπάρχοντα πρωτόκολλα εισερχομένων, από τα οποία θα αντιγράψουν τιμές πεδίων εκτός της
ημερομηνίας εξερχομένου.
29. Δυνατότητες εκτύπωσης περιοδικών στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων.
30. Το υποσύστημα θα κρατά πλήρες ιστορικό (π.χ. ημερομηνία, ώρα, χρήστης, ενέργεια, σχόλια) όλων των
ενεργειών που έχουν γίνει.
31. Ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματα που του εκχωρούνται θα μπορεί να εκτυπώνει μεμονωμένα
πρωτόκολλα / έγγραφα ή και μαζικά (με ή χωρίς συνημμένα), ενώ θα μπορεί να εκτυπώνει και
αναφορές για πρωτόκολλα, επιλέγοντας τα κριτήρια που επιθυμεί, για διεκπεραιωμένα ή μη
πρωτόκολλα.
32. Πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και επαναφοράς, μαζί με τα απαραίτητα αρχεία, του
υποσυστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

Σύστημα Λογιστικής
Το σύστημα λογιστικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. βασίζεται στην υποχρεωτική τήρηση του Δημοσίου Λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 496/74) σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ.
205/98) μελλοντικά. Το σύστημα προήλθε από την τροποποίηση κατά παραγγελία της εφαρμογής Control της
εταιρείας Singular. Χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα βάσεων δεδομένων με τα παραπάνω 2 συστήματα.

Βασικές τεχνικές προδιαγραφές του νέου υποσυστήματος Λογιστικής
1. Mετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων της σε νέο περιβάλλον
διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle έκδοσης 11 ή ανώτερη. Η εγκατάσταση θα γίνει από τον Ανάδοχο
σε περιβάλλον εικονικής μηχανής (θα εγκαταστήσει τόσο το λογισμικό εικονικοποίησης όσο και το
λογισμικό διαχείρισης εικονικών μηχανών) με μετατροπή P2V - Physical to Virtual - του υπάρχοντος
φυσικού Windows 2012 Server (βλ. παράγραφο "Πληροφορίες υλικού" παρακάτω) σε εικονική μηχανή.
2. Η εφαρμογή των χρηστών θα χρησιμοποιεί περιβάλλον περιηγητή ιστού (web browser).
3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο.
4. Το υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης του
περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Μητρώο Μελών, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).
5. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και
υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 40

18PROC004131897 2018-12-05
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

6. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού.
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι και ο κατασκευαστής του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του και να δεσμεύεται ότι θα καλύπτει
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης.
8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στη προσφορά του πιστοποιημένο, κατά ISO 9001
ISO/IEC 9001:2015 σύστημα διαχείρισης ποιότητας με εύρος εφαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, συντήρησης,
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων πληροφορικής.
9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει στη προσφορά του πιστοποιημένο, κατά ISO/IEC
27001:2013 σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με εύρος εφαρμογής που περιλαμβάνει την
παροχή

υπηρεσιών,

ανάλυσης,

σχεδιασμού,

ανάπτυξης,

παραμετροποίησης,

εγκατάστασης,

συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων πληροφορικής
10. Προσθήκη πιστοποίησης χρηστών στο σύστημα με χρήση username/password.
11. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του υποσυστήματος, και να είναι
δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις όλων των πινάκων κατά
όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.
12. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα μειώνουν την
χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους από τους καταχωρητές και
τους χρόνους εργασίας.
13. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με ή χωρίς επιλογή
απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη.
14. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, Δ.Ο.Υ. κ.α.
15. Καταχώρηση και εκτύπωση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των 10 Παραρτημάτων και
όλων των τροποποιήσεών τους.
16. Καταχώρηση και έλεγχος των δεσμεύσεων πιστώσεων και των αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης,
αυτόματη έκδοση των Αποφάσεων αυτών (Π.Δ 113/2010) και αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου
Δεσμεύσεων και των στοιχείων για ανάρτηση στη Διαύγεια με προειδοποίηση για τυχόν υπέρβαση
ποσού (Δέσμευση συνολικών ποσών στην αρχή της χρονιάς ή κατά τη διάρκεια σε κάποιους ΚΑΕ και
ανάκληση ποσών που έχουν δεσμευτεί αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρονιά).
17. Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων, αγορών και δαπανών και αυτόματη έκδοση του Πρακτικού
Παραλαβής Υλικών ή εργασίας.
18. Υπολογισμός των πάσης φύσεως κρατήσεων, του Φόρου Εισοδήματος, του καταβλητέου στον δικαιούχο
ποσό και εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων, αναλυτικού υπολογισμού των κρατήσεων (ανά
χρηματικό ένταλμα πληρωμής).
19. Δημιουργία Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, Επιτροπικών Ενταλμάτων και

Ενταλμάτων

Προπληρωμών χωρίς άλλες εισαγωγές στοιχείων παρά μόνο με αναφορά στις αντίστοιχες συνοδευτικές
καταστάσεις πληρωμής και αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της Έγκρισης Δαπάνης και
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Οριστικοποίησης Πληρωμής για ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
20. Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης για την υποβολή των ενταλμάτων προς έγκριση-θεώρηση στο
Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και εκτύπωση κατάστασης των ενταλμάτων που δεν υποβάλλονται για
θεώρηση.
21. Διαδικασία επικύρωσης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που περιλαμβάνει την καταχώρηση της
έγκρισης-θεώρησης του καθώς και της αντίστοιχης ημερομηνίας θεώρησης και των αθεώρητων
ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Π.Δ. 136/2011).
22. Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης για την καταχώρηση των κρατήσεων (αυτόματη δημιουργία με βάση τα
θεωρημένα εντάλματα) και ταυτόχρονα ενημέρωση των κινήσεων των εσόδων ανά γραμμάτιο
είσπραξης και συγκεντρωτικά ανά κράτηση.
23. Καταχώρηση επιταγών με δυνατότητα ακύρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής επιταγής.
24. Απόδοση κρατήσεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα ή δίμηνο) με τη δημιουργία
καταστάσεων κρατήσεων που πρόκειται να αποδοθούν (με διαχωρισμό εκείνων που καταβάλλονται
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και εκείνων που καταβάλλονται άμεσα από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και την
αυτόματη έκδοση Ενταλμάτων Απόδοσης των κρατήσεων.
25. Διαδικασία εμφάνισης και ελέγχου αποδοθέντων και μη κρατήσεων.
26. Εκτύπωση καταστάσεων φόρων Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για ενιαία υποβολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
27. Προβολή και εκτύπωση καταστάσεων τιμολογίων καθώς και δημιουργία

ενιαίας συγκεντρωτικής

κατάστασης πελατών-προμηθευτών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων για ενιαία
υποβολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
28. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων,
χωριστά και ενιαία, σύμφωνα με τους κωδικούς του Δημόσιου Λογιστικού και ανάρτηση της πορείας
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανά μήνα στη Διαύγεια, στο www.data.gov.gr/ και στην
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
29. Εκτύπωση βιβλίων απολογισμού και συνοδευτικών πινάκων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Παραρτημάτων για υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
30. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τους προμηθευτές και των απαιτήσεων του από
τους πελάτες (μέλη).
31. Αυτόματος υπολογισμός των κωδικών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς και αυτόματη δημιουργία
των σχετικών εγγραφών Γενικής Λογιστικής στο Λογαριασμό του Φ.Π.Α..
32. Παράλληλη με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων του
τμήματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και υπο-λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής και τήρηση των
προβλεπόμενων Λογαριασμών Τάξεως. Στους Λογαριασμούς Τάξεως περιλαμβάνεται και η διαδικασία
ανάληψης δαπανών και δέσμευσης πιστώσεων (προειδοποίηση σε περίπτωση ανεπαρκούς πίστωσης
στους Κ.Α.Ε. ανά Κεντρική Υπηρεσία και Παραρτήματα).
33. Αναλυτική τήρηση Μητρώου Παγίων με αυτόματη ενημέρωση από την πρωτογενή καταχώρηση (π.χ.
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τιμολογίων κλπ) και αυτόματη διενέργεια των αποσβέσεων.
34. Πρέπει να παρέχεται πλήρες υποσύστημα παρακολούθησης αρχείων παγίων της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Παραρτημάτων.
35. Να υπάρχει ολοκλήρωση του υποσυστήματος παγίων με τα υποσυστήματα των αγορών και των
πωλήσεων και εκτύπωση του δελτίου εγγραφής του μονίμου υλικού.
36. Ακίνητη περιουσία. Διαχείριση αρχείου ακινήτων (μεταβολές, κτηματολόγιο, αντικειμενικές αξίες,
υποστήριξη υπολογισμού φόρου ακίνητης περιουσίας κλπ.).
37. Να παρέχονται εργαλεία τραπεζικών συμφωνιών με βάση τα extrait.
38. Να υπάρχει παρακολούθηση τόσο του λογιστικού όσο και του τραπεζικού υπολοίπου.
39. Να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης οικονομικού προϋπολογισμού για την υποβολή του προς έγκριση
στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
40. Να παρέχονται εργαλεία που διευκολύνουν την κατάρτιση νέου προϋπολογισμού με αντιγραφή
παλαιότερου προϋπολογισμού ή αντιγραφή παλαιότερων απολογιστικών στοιχείων και διαμόρφωσή
τους.
41. Η καταχώριση κινήσεων εσόδων από μέλη στο Μητρώο Μελών απαιτεί την προσθήκη 1-2 επιπλέον
πεδίων ώστε να διακρίνετε εάν αυτός που πληρώνει για παράδειγμα την συνδρομή είναι το ίδιο το
μέλος ή υπηρεσία του. Αυτό θα πρέπει να απεικονίζεται και στις εκτυπώσεις αναφορών, όπου είναι
επιθυμητό να γνωρίζουμε ποιες υπηρεσίες παρακρατούν τις εισφορές υπέρ ΓΕΩΤΕΕ.
42. Δυνατότητα καταχώρησης μοντέλων τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στη Λογιστική και θα πρέπει
να υπάρχουν σε περίπτωση διπλογραφικού συστήματος γιατί στο μέλλον θα γίνει το σύστημα
διπλογραφικό.
43. Πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και επαναφοράς, μαζί με τα απαραίτητα αρχεία, της
Λογιστικής τόσο για Δημόσιο Λογιστικό όσο και για Λογιστικό Σχέδιο των ΝΠΔΔ.

Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου, καθώς και το τελικό ενοποιημένο σύστημα θα πρέπει να είναι
εναρμονισμένα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection
Regulation, (EU) 2016/679).

Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Μελών (Online ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους γεωτεχνικούς στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.onlinegeotee.gr, που αφορούν όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή του Online ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την επικαιροποίηση του μηχανισμού
επικοινωνίας των δύο συστημάτων. Την ευθύνη της συνεργασίας και λειτουργίας του μηχανισμού θα την έχει
ο κατασκευαστής του Online ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
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Πληροφορίες υλικού
Η σημερινή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων βασίζεται σε εξυπηρετητή (server) με λειτουργικό
σύστημα Windows 2000 Server SP4. Οι εφαρμογές πελάτες (client) των παραπάνω συστημάτων λειτουργούν
σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows XP SP3 ή ανώτερο. Τα αναβαθμισμένα συστήματα θα
εγκατασταθούν σε τοπικό εξυπηρετητή (server), τα χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται παρακάτω.
1.

HP ML350 Gen9 E5-2603 Server

2.

HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R

3.

3 x HP 300GB 6G SAS 10K ENT HDD

4.

HP SATA DVD-ROM

5.

Microsoft Windows Server 2012 R2 std ROK

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Με την τελική παράδοση του ενοποιημένου συστήματος, ο Ανάδοχος θα παρέχει 5μηνη εγγύηση καλής
λειτουργίας του συστήματος κατά την διάρκεια της οποίας θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης (βλ.
παράγραφο «Υπηρεσίες Συντήρησης») χωρίς κόστος.

Πελατολόγιο
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και κατάλογο με πελάτες του, στον οποίο θα
αναφέρει τα έργα που έχει υλοποιήσει (συνολικό προϋπολογισμό, ημερομηνία έναρξης, διάρκεια) με σχετικό
ως προς την παρούσα διακήρυξη αντικείμενο και προϋπολογισμό, καθώς και βεβαίωση καλής εκτέλεσης των
συγκεκριμένων έργων.

Υπηρεσίες Συντήρησης
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης, για
διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, για το συνολικό παραδοτέο της σύμβασης. Το κόστος του ετήσιου συμβολαίου
υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει το 17% του συνολικού κόστους που θα αναφέρει ο Ανάδοχος στην οικονομική
του προσφορά. Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα καταρτιστεί ειδική σύμβαση
συντήρησης. Στη σύμβαση συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που
αναφέρονται παρακάτω:
•

Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Αποκατάσταση
τυχόν ανωμαλιών λειτουργίας και αστοχιών του λογισμικού εφαρμογών. Κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης από το ΓΕΩΤΕΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός δύο
ημερών από την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες
παρεμβάσεις τρίτων.

•

Παράδοση και εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών, εάν απαιτείται για την
επίλυση δυσλειτουργιών και προβλημάτων στη λειτουργία του λογισμικού εφαρμογών.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 44

18PROC004131897 2018-12-05
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

•

Παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών, όταν αλλάζει το νομικό ή το
διοικητικό πλαίσιο των Υπηρεσιών του ΓΕΩΤΕΕ που εξυπηρετεί το Πληροφοριακού Συστήματος.

•

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών, ή των επανεκδόσεων, ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων
του υλικού και λογισμικού.

•

Προληπτική συντήρηση των εφαρμογών, η οποία θα λαμβάνει χώρα πέραν του ωραρίου κανονικής
λειτουργίας του ΓΕΩΤΕΕ

•

Υποστήριξη χρηστών κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του ΓΕΩΤΕΕ μέσω ειδικού για το σκοπό
αυτό γραφείου βοήθειας (help desk), το οποίο θα είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο μέσω διαδικτύου,
τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax.

Ι3.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες και θα εκκινήσει με την
υπογραφή της σύμβασης. Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να ακολουθήσει τις ακόλουθες έξι (6) διακριτές φάσεις:

Φάση 1η: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
Με την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις
εργασίες εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.

Φάση 1η:

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης

Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής

Εργασιών

Περιγραφή Εργασιών

Έναρξη

Λήξη

Με την υπογραφή

Με την παρέλευση

της σύμβασης

του πρώτου μήνα

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προβεί σε ανάλυση απαιτήσεων και να
καταγράψει λεπτομερώς τις επιμέρους απαιτήσεις
των υπό αναβάθμιση συστημάτων καθώς και τις
απαιτήσεις των νέων πληροφοριακών διαδικασιών.
Επί των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος θα πρέπει να
μεριμνήσει και να προβεί σε εμπεριστατωμένη
μελέτη

εγκατάστασης

και

διασύνδεσης

των

προαναφερόμενων συστημάτων.
Καταληκτικά, η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει
την ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, την
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καταγραφή των στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης,
την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης και
λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων καθώς
και τις συνολικές ενέργειες της αναβάθμισης.
Παραδοτέα
Τίτλος

Περιγραφή
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της
φάσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να
παραδώσει τη Μελέτη Εφαρμογής που
θα περιλαμβάνει την ανάλυση των
επιχειρησιακών

Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής

απαιτήσεων,

την

καταγραφή των στοιχείων υφιστάμενης
κατάστασης, την εκπόνηση της μελέτης
εγκατάστασης και λειτουργίας των τριών
πληροφοριακών υποσυστημάτων καθώς
και

τις

συνολικές

ενέργειες

της

ολοκλήρωση

της

αναβάθμισης.
Επίσης,

με

την

πληροφοριακής σχεδίασης, ο ανάδοχος
θα πρέπει να συντάξει σενάρια ελέγχου
τα
Π1.2: Σενάρια Ελέγχου Καλής Λειτουργίας
Υποσυστημάτων

οποία

θα

περιλαμβάνουν

τις

πληροφοριακές διαδικασίες καθώς και
τις

επιμέρους

πληροφοριακές

λειτουργίες των τριών υποσυστημάτων.
Τα σενάρια αυτά θα χρησιμοποιηθούν
για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των
υποσυστημάτων στη δεύτερη φάση του
έργου.

Φάση 2η: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας
Συστημάτων
Με την ολοκλήρωση και παραλαβή των εργασιών της πρώτης φάσης από την επιτροπή παραλαβής του έργου
θα επακολουθήσουν οι εργασίες της ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, διασύνδεσης και ελέγχου
λειτουργικής ανταπόκρισης των τριών πληροφοριακών υποσυστημάτων. Οι ανωτέρω εργασίες θα
ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
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Φάση 2η:

Σχεδίαση - ανάπτυξη ενοποιημένου

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης

συστήματος

Εργασιών

Περιγραφή Εργασιών

Έναρξη

Λήξη

Με την ολοκλήρωση και παραλαβή της μελέτης
εφαρμογής από την αρμόδια επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ, ο
ανάδοχος θα προβεί στη σχεδίαση, ανάπτυξη και
υλοποίηση

των

υπό

αναβάθμιση

τριών

πληροφοριακών υποσυστημάτων. Οι εργασίες της

Με την παραλαβή

ανάπτυξης

ελέγχους

των εργασιών και

Με την παρέλευση

μεμονωμένης και ενοποιημένης καλής λειτουργίας

παραδοτέων της

του τέταρτου μήνα

των υποσυστημάτων. Οι έλεγχοι θα διεξαχθούν με

πρώτης φάσης

θα

ολοκληρωθούν

με

σενάρια τα οποία θα περιγράφουν λεπτομερώς τις
πληροφοριακές ροές των διαδικασιών καθώς και των
επιμέρους λειτουργιών του κάθε συστήματος (βλ.
Παραδοτέο 1.2).
Παραδοτέα
Τίτλος

Περιγραφή
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της
δεύτερης φάσης και συγκεκριμένα, ανά

Π2: Τεκμηρίωση Εργασιών Ανάπτυξης,
Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και
Ελέγχου Καλής Λειτουργίας Συστημάτων

σύστημα, ο ανάδοχος του έργου θα
πρέπει να παραδώσει την τεκμηρίωση
των

εργασιών

εγκατάστασης,
διασύνδεσης

της

ανάπτυξης,

παραμετροποίησης,
και

ελέγχου

καλής

λειτουργίας.

Φάση 3η: Μετάπτωση δεδομένων στα νέα συστήματα
Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, παράλληλα με τη υλοποίηση (Φάση 2) και για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών, ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες μετάπτωση δεδομένων στα νέα υποσυστήματα.

Φάση 3η:

Μετάπτωση δεδομένων στα νέα

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης

υποσυστήματα

Εργασιών

Περιγραφή Εργασιών

Έναρξη

Λήξη

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, παράλληλα με

Με την

Με την παρέλευση
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τη υλοποίηση (Φάση 2) και για χρονικό διάστημα δύο

ολοκλήρωση του

(2) μηνών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί και σε

σχεδιασμού κατά

εργασίες

μεταφοράς

απαραίτητων

και

δεδομένων

μετάπτωσης

των

τη διάρκεια της

στα

νέα

Φάσης 2

τρία

του πέμπτου μήνα

υποσυστήματα.
Παραδοτέα
Τίτλος

Περιγραφή
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να
παραδώσει
εργασιών

Π3: Τεκμηρίωση Εργασιών Μετάπτωσης Δεδομένων

την
της

τεκμηρίωση

των

μετάπτωσης

των

απαραίτητων δεδομένων στα τρία νέα
υποσυστήματα,

καθώς

και

πλήρη

περιγραφή του σχήματος της νέας βάσης
δεδομένων.

Φάση 4η: Εκπαίδευση Χρηστών
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου καλής λειτουργίας (Φάση 2η) και με την έγκριση της επιτροπής παραλαβής, ο
ανάδοχος θα εκκινήσει τις εργασίες της εκπαίδευσης των χρηστών.

Φάση 4η:

Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών

Περιγραφή Εργασιών

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης
Εργασιών
Έναρξη

Λήξη

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ανάπτυξης, θα
επακολουθήσει η εκπαίδευση των χρηστών καθώς
και η εκπαίδευση των διαχειριστών. Σκοπός της
εκπαίδευσης

είναι

η

άμεση

μεταφορά

της

τεχνογνωσίας και της χρήσης των υποσυστημάτων
στους αρμόδιους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου. Η
εκπαίδευση των χρηστών, η οποία θα γίνει στις
εγκαταστάσεις της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Με την παραλαβή
των εργασιών και

Με την παρέλευση

παραδοτέων της

του πέμπτου μήνα

δεύτερης φάσης

και θα περιλαμβάνει τις πληροφοριακές διαδικασίες
καθώς και τις επιμέρους λειτουργίες των νέων
υποσυστημάτων συστημάτων.
Παραδοτέα
Τίτλος
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Πριν

την

ουσιαστική

έναρξη

των

εργασιών της εκπαίδευσης, ο ανάδοχος
Π4.1 Πρόγραμμα και Υλικό Εκπαίδευσης

θα

παραδώσει

το

εκπαιδευτικό

πρόγραμμα καθώς και τα εκπαιδευτικά
εγχειρίδια στην επιτροπή παραλαβής.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της
εκπαίδευσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να
Π4.2: Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

προβεί

στην

αξιολόγηση

εκπαιδευτικής
περαιτέρω
τεκμηρίωση

διαδικασίας
να
των

καταγράψει

της
και
την

αποτελεσμάτων

αξιολόγησης.

Φάση 5η: Πιλοτική Λειτουργία
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, για δύο μήνες, ο ανάδοχος θα παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης του ενοποιημένου συστήματος.

Φάση 5η:

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης

Πιλοτική Λειτουργία

Εργασιών

Περιγραφή Εργασιών

Έναρξη

Λήξη

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών
και των διαχειριστών θα επακολουθήσουν οι
υποστηρικτικές

υπηρεσίες

του

Αναδόχου.

Στα

πλαίσια υλοποίησης των υπηρεσιών της πιλοτικής
λειτουργίας,

θα

παρέχεται

υποστήριξη

των

χρηστών/διαχειριστών καθώς και υποστήριξη καλής
λειτουργίας των τριών υποσυστημάτων. Κατά την
περίοδο αυτή, οι αρμόδιοι χρήστες, θα εκδηλώνουν
τις παρατηρήσεις τους με σκοπό την άμεση
προσαρμογή

των

τριών

υποσυστήματων

στις

Με την παραλαβή
των εργασιών και

Με την παρέλευση

παραδοτέων της

του έβδομου μήνα

τέταρτης φάσης

απαιτήσεις τους. Καταληκτική ενέργεια της πιλοτικής
λειτουργίας θα αποτελέσει ο τελικός έλεγχος καλής
λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει παρουσία των
μελών της αρμόδιας επιτροπής του Επιμελητηρίου με
άξονα επικαιροποιημένα σενάρια ελέγχου. Επιπλέον,
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ο ανάδοχος με τη λήξη των εργασιών της πιλοτικής
λειτουργίας

θα

υποστηρικτικών

προβεί

σε

υπηρεσιών.

αξιολόγηση
Η

διαδικασία

των
της

αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή της
τεκμηρίωσης

των

αποτελεσμάτων

και

την

επικαιροποίηση των εγχειριδίων χρήσης.
Παραδοτέα
Τίτλος

Περιγραφή
Πριν την εκκίνηση των ελέγχων, ο

Π5.1: Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου Καλής
Λειτουργίας

ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει
τα σενάρια και στην συνέχεια, να τα
παραδώσει προς έγκριση στην επιτροπή
παραλαβής.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της
υποστήριξης, ο ανάδοχος θα πρέπει να

Π5.2: Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
Πιλοτικής Λειτουργίας

προβεί στην αξιολόγηση της πιλοτικής
λειτουργίας

και

περαιτέρω

να

καταγράψει

την

τεκμηρίωση

των

αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Με

την

λήξη

των

εργασιών

και

συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση
των ελέγχων καλής λειτουργίας, ο
Π5.3: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια Χρήσης

ανάδοχος

θα

επικαιροποιήσει

τα

εγχειρίδια χρήσης και στην συνέχεια, θα
τα

παραδώσει

στην

επιτροπή

παραλαβής.

Φάση 6η: Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της πιλοτικής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το
ενοποιημένο σύστημα θα περιέλθει σε δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία.

Φάση 6η:

Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία

Περιγραφή Εργασιών
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της αξιολόγησης
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης
Εργασιών
Έναρξη

Λήξη

Με την παραλαβή

Με την παρέλευση
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της πιλοτικής λειτουργίας και με την έγκριση της

των εργασιών και

του δωδέκατου

επιτροπής παραλαβής, ο ανάδοχος θα εκκινήσει τις

παραδοτέων προς

μήνα

εργασίες της δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας.

πέμπτης φάσης

Στα πλαίσια των εργασιών αυτών ο ανάδοχος θα
προβεί

στην

υποστήριξη

των

αρμοδίων

χρηστών/διαχειριστών καθώς και σε καταληκτικές
ενέργειες διόρθωσης και προσαρμογής των τριών
υποσυστημάτων στις απαιτήσεις τους. Με την λήξη
των εργασιών, ο ανάδοχος θα επικαιροποιήσει τα
σενάρια και θα προβεί σε έλεγχο αποδοχής της
λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος.
Παραδοτέα
Τίτλος

Περιγραφή
Πριν την εκκίνηση των ελέγχων, ο
ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει

ΠΕ.1: Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου Αποδοχής

τα σενάρια και στην συνέχεια, να τα
παραδώσει προς έγκριση στην επιτροπή
παραλαβής.
Με

την

λήξη

των

εργασιών

και

συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του
ΠΕ.2: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια Χρήσης

ελέγχου αποδοχής, ο ανάδοχος θα
επικαιροποιήσει τα εγχειρίδια χρήσης
και στην συνέχεια, θα τα παραδώσει
στην επιτροπή παραλαβής.
Με την λήξη των εργασιών, ο ανάδοχος
θα παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση η
οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή

ΠΕ.3: Τεκμηρίωση Εργασιών

των εργασιών υποστήριξης (διορθώσεις,
βελτιώσεις, αλλαγές κλπ) καθώς και
συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών
υλοποίησης

και

ολοκλήρωσης

του

συνόλου των υπηρεσιών του έργου.

Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, όπου αποτυπώνεται σχηματικά ο
χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης των επιμέρους εργασιών.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Εργασιών
Φάση

Περιγραφή Εργασιών
Μ1

Φ.1

Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

Φ.2

Σχεδίαση - ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος

Φ.3

Μετάπτωση δεδομένων στα νέα υποσυστήματα

Φ.4

Εκπαίδευση χρηστών

Φ.5

Πιλοτική λειτουργία

Φ.6

Δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6-Μ7

Μ8-12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιμή [χωρίς ΦΠΑ]
Σύνολο
Α/Α

[Α]

1

Περιγραφή

Α/Μ

Κόστος Α/Μ

Εργασίας

Απασχόλησης

Απασχόλησης

[Β]

[Γ]

[Δ]

Ολογράφως

Αριθμητικώς

(*)

(*)

[Ε]

[ΣΤ]

[ΦΠΑ]

[με ΦΠΑ]

[Ζ]

[Η]

Εκπόνηση μελέτης
εφαρμογής
Σχεδίαση -

2

ανάπτυξη
ενοποιημένου
συστήματος
Μετάπτωση

3

δεδομένων στα νέα
συστήματα

4

5

Εκπαίδευση
Χρηστών
Πιλοτική
Λειτουργία
Δοκιμαστική

6

Παραγωγική
Λειτουργία
Σύνολο :

(*)

Η τελική προσφερόμενη τιμή [χωρίς ΦΠΑ] αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στις αντίστοιχες
στήλες [Ε] και [ΣΤ] του ανωτέρω πίνακα.
Οι τιμές στις στήλες [Ε] και [ΣΤ] αναγράφονται υποχρεωτικά με τρία δεκαδικά στοιχεία.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ………………………………

Ημερομηνία:………….………………….

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
οικονομικούς φορείς.
Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο
τέλος του ανωτέρω πίνακα.
Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει
να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας
Νομοθεσίας
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η
ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου79, παρ.4, Ν. 4412/2016 (Α147)]
Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης :
Α : Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία :ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99200209
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Αρμόδιος για πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-Ηλ. Ταχυδρομείο : info@geotee.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.geotee.gr

Β : Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Αναβάθμιση των κεντρικών υποσυστημάτων λογισμικού (Μητρώο Μελών, Λογιστικής,
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
CPV 72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Αρ. Πρωτ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 5474/5-12-2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση

Γενικές πληροφορίες:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση»ivή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............
] [….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και
σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα…) :

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

β) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

γ) [……]

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 58

18PROC004131897 2018-12-05
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτηxi·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvτο οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
καταδικαστική απόφαση:
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
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αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

σελίδα 63

18PROC004131897 2018-12-05
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxviii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxix.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL300της11.11.2008, σ.42).
ix

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

x

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

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

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
καικαταπολέμησητηςεμπορίαςανθρώπωνκαιπροστασίατωνθυμάτωναυτήςκαιάλλεςδιατάξεις.".
ης

xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxix

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


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) .......................………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................. (διεύθυνση) ..................…………………………….……..5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
1
2
3

4
5

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
ο.π. υποσ. 3.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..9.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

6

7

8
9

10

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
Εφόσον
η
εγγυητική
επιστολή
αφορά
σε
προσφορά
τμήματος/τμημάτων
της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα
(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο
157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

11

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

1
2
3
4
5

6

7

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8

9

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ’
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:
Fax:

Τόπος Γέννησης:
E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

Ειδικότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης
Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση)

Ρόλος12 και Καθήκοντα στο
Εργοδότης Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος (από
ΑΜ13
– έως)
__ /__ / ___
-

12

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.

Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, –
Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.
13
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__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
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