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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
διακηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/2016) επιλογή αναδόχου για την
παροχή υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών
Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης» στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)

Προϋπολογισμού 16.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016,
γ) τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
δ) τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) τις διατάξεις του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές
ρυθμίσεις”,
στ) τις διατάξεις του υπ’αρ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17-9-1987) Π.Δ. ίδρυσης του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 (ΦΕΚ 314/27-4-1989) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Κανονισμός
Λειτουργίας ΚΑΠΕ»,
η) τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις (F.A.Q.) της ΕΑΑΔΗΣΥ που έχουν εκδοθεί
έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού και βρίσκονται αναρτημένες
στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής,

Project co-financed by the European Regional Development Fund

3

θ) οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού
πλαισίου της, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικώς.
ι) την απόφαση της 380ης συνεδρίασης την 21/05/2018 του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ περί διενέργειας του εν λόγω
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού,
ια) τους όρους της παρούσας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου την
εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οδός: 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι
Ταχ.Κωδ.: 190 09
Τηλ.:210 6603 300.
Telefax: 210 – 66 03 301-2
E-mail: cres@cres.gr
Κωδικός NUTS: ATTIKH
Ιστοσελίδα: www.cres.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ 19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι, την
Πέμπτη 07/06/2018, ώρα 12:00μμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. 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 κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η με αρ.Υ-4700 προκήρυξη σύμβασης,
β) η παρούσα διακήρυξη,
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γ) το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την
αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης»
δ) το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Η διάθεση της Προκήρυξης και του συνόλου των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται ηλεκτρονικά από το
ΚΑΠΕ στον ιστότοπο www.cres.gr.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στον
ιστότοπο του ΚΑΠΕ (Προκηρύξεις) και οι υποψήφιοι με αποκλειστική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την
ενημέρωση τους.

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την
χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων
ενεργειακής αναβάθμισης», όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 19.840 Ευρώ και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 16.000 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 3.840 Ευρώ

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ) και βαρύνει τον
κωδικό 1MED15_2.1_M2_178 (Ευρωπαϊκό Έργο IMPULSE) του προϋπολογισμού του ΚΑΠΕ.
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2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΚΑΠΕ.
4. Η αποπληρωμή του συνόλου του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την παράδοση όλων των
παραδοτέων, έτσι όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στη σύμβαση,
και την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή (μετά και την ενσωμάτωση των όποιων
διορθώσεων/σχολίων, που μπορεί να έχει η Αναθέτουσα Αρχή, από τον Ανάδοχο).
Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ.

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών
κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών, όπως
ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του
διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η
07/06/2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. Μετά τη λήξη
της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, στην αίθουσα Συνεδριάσεων.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 3 τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Το ΚΑΠΕ δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
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καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το ΚΑΠΕ ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού
Προσφορά του …………..1
για την υπηρεσία: «Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών
Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης»
με αναθέτουσα αρχή το ΚΑΠΕ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 07/06/2018 και ώρα 12:00μμ
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 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, και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. 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) και τις
απορρίπτει ως μη κανονικές.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

1

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους),
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ικανοποιεί,
μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο έγγραφο της σύμβασης «Τεχνικές Προδιαγραφές».
H τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50 σελίδες και θα πρέπει να περιέχει αναλυτική
περιγραφή των παρακάτω θεμάτων, σε αντιστοιχία με τις προβλεπόμενες φάσεις υλοποίησης και τα
απαιτούμενα παραδοτέα που περιγράφονται παραπάνω:
3.1. Οργάνωση, διαχείριση και μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου
•

Διάκριση του έργου σε πακέτα εργασίας με περιγραφή των δραστηριοτήτων για κάθε πακέτο
εργασίας.

•

Οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η κατανομή και περιγραφή των ρόλων
των στελεχών στα πακέτα εργασίας.

•

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας με αποτύπωση του χρόνου ολοκλήρωσης
των παραδοτέων.

3.2. Τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργία της πλατφόρμας χαρτογράφησης τυπολογιών κτιρίων
(Εφαρμογή 1)
•

Περιγραφή του τρόπου αξιοποίησης του διαθέσιμου excel αρχείου καταγραφής των Τυπολογιών
κτιρίων (καθορισμός πεδίων εισόδου (δεδομένων) και εξόδου (αποτελεσμάτων), αντιστοίχιση
των προτεινόμενων πεδίων εισόδου-εξόδου με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και πεδία του
διαθέσιμου excel αρχείου)
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•

Προτεινόμενη λειτουργία της πλατφόρμας (περιγραφή της λειτουργίας της πλατφόρμας, της
διαδραστικότητας, της ευχρηστίας καθώς και περιγραφή των αποτελεσμάτων της πλατφόρμας)

•

Γραφιστική επιμέλεια της πλατφόρμας (ενδεικτικές περιγραφές του γραφιστικού περιβάλλοντος
και του τρόπου εμφάνισης των πεδίων εισόδου και εξόδου με παραδείγματα από τυχόν συναφή
προηγούμενα έργα)

•

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας

•

Περιγραφή του τρόπου διασφάλισης της λειτουργίας της πλατφόρμας σε περίπτωση που η
σύνδεση στο internet δεν είναι εφικτή

•

Υποστηριζόμενες υπηρεσίες και ειδικές προδιαγραφές της πλατφόρμας σε αντιστοιχία με τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές» (παρακολούθηση επισκεπτών,
εγγραφή χρηστών, γλώσσες, ασφάλεια, φιλοξενία, formats εξαγωγής (export) περιεχομένου,
επεκτασιμότητα, κτλ.)

•

Περιγραφή των απαιτούμενων υποδομών φιλοξενίας της πλατφόρμας

•

Περιγραφή των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης για 3 έτη

3.3. Τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργία της πλατφόρμας ιεράρχησης σεναρίων ενεργειακής
αναβάθμισης (Εφαρμογή 2)
•

Περιγραφή του τρόπου αξιοποίησης του διαθέσιμου excel αρχείου και του μαθηματικού μοντέλου
(καθορισμός πεδίων εισόδου (δεδομένων) και εξόδου (αποτελεσμάτων), αντιστοίχιση των
προτεινόμενων πεδίων εισόδου-εξόδου με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και πεδία του
διαθέσιμου excel αρχείου)

•

Προτεινόμενη λειτουργία της πλατφόρμας (περιγραφή της λειτουργίας της πλατφόρμας, της
διαδραστικότητας, της ευχρηστίας καθώς και περιγραφή των αποτελεσμάτων της πλατφόρμας)

•

Γραφιστική επιμέλεια της πλατφόρμας (ενδεικτικές περιγραφές του γραφιστικού περιβάλλοντος
και του τρόπου εμφάνισης των πεδίων εισόδου και εξόδου)

•

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας

•

Περιγραφή του τρόπου διασφάλισης της λειτουργίας της πλατφόρμας σε περίπτωση που η
σύνδεση στο internet δεν είναι εφικτή

•

Υποστηριζόμενες υπηρεσίες και ειδικές προδιαγραφές της πλατφόρμας σε αντιστοιχία με τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές» (παρακολούθηση επισκεπτών, εγγραφή
χρηστών, γλώσσες, ασφάλεια, φιλοξενία, formats εξαγωγής (export) περιεχομένου, κτλ.)

•

Περιγραφή των απαιτούμενων υποδομών φιλοξενίας της πλατφόρμας

•

Περιγραφή των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης για 3 έτη

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και
αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω
Πίνακα:
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Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

Α1

Οργάνωση, διαχείριση και μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης
του Έργου

(σ1) 20%

Α2

Σαφήνεια, πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας (δράσεις,
εργαλεία, προδιαγραφές) που αφορούν στην πλατφόρμα
χαρτογράφησης τυπολογιών κτιρίων

(σ2) 50%

Α3

Σαφήνεια, πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας (δράσεις,
εργαλεία, προδιαγραφές) που αφορούν στην πλατφόρμα
ιεράρχησης σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης

(σ2) 30%

Ειδικότερα, για το κριτήριο Α1 παραπάνω εξετάζεται:
•

O βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων και της έκτασης του αντικειμένου

•

Η δομή και οργάνωση του έργου (πακέτα εργασίας, δράσεις)

•

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος των φάσεων υλοποίησης

•

Η καταλληλότητα της κατανομής των ρόλων της ομάδας έργου σε κάθε φάση/πακέτο εργασίας
(σε σχέση με την εμπειρία του κάθε στελέχους)

•

Η ρεαλιστικότητα των προτεινόμενων δράσεων σε συνάρτηση με τον βαθμό πολυπλοκότητας
του έργου και με την διαθέσιμη χρονική διάρκεια υλοποίησης

Για το κριτήριο Α2 παραπάνω εξετάζεται:
•

Η επάρκεια των αναμενόμενων χρήσιμων αποτελεσμάτων που θα παρέχει η πλατφόρμα, καθώς
και των φύλλων εργασίας και των πεδίων εισόδου-εξόδου του διαθέσιμου excel αρχείου που
πρόκειται να αξιοποιηθούν

•

Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ωριμότητα/ετοιμότητα της προτεινόμενης λειτουργίας και της
αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας σε σχέση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

•

Το αναμενόμενο επίπεδο ευχρηστίας και φιλικότητας στο χρήστη της πλατφόρμας, καθώς και η
προτεινόμενη λύση λειτουργίας της πλατφόρμας σε περίπτωση που η σύνδεση στο internet δεν
είναι εφικτή

•

Η επάρκεια των υποστηριζόμενων υπηρεσιών και ειδικών προδιαγραφών της πλατφόρμας,
καθώς και των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας της

Για τα κριτήριο Α3 παραπάνω εξετάζεται:
•

Η επάρκεια των αναμενόμενων χρήσιμων αποτελεσμάτων που θα παρέχει η πλατφόρμα, καθώς
και των φύλλων εργασίας και των πεδίων εισόδου-εξόδου του διαθέσιμου excel αρχείου που
πρόκειται να αξιοποιηθούν

•

Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ωριμότητα/ετοιμότητα της προτεινόμενης λειτουργίας και της
αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας σε σχέση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές
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•

Το αναμενόμενο επίπεδο ευχρηστίας και φιλικότητας στο χρήστη της πλατφόρμας, καθώς και η
προτεινόμενη λύση λειτουργίας της πλατφόρμας σε περίπτωση που η σύνδεση στο internet δεν
είναι εφικτή

•

Η επάρκεια των υποστηριζόμενων υπηρεσιών και ειδικών προδιαγραφών της πλατφόρμας,
καθώς και των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας της

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με ακέραιο αριθμό από 100, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι του διαγωνισμού, έως 120, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες δράσεις, λειτουργίες και/ή παραδοτέα σε
σχέση με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού τότε θα πρέπει να περιγράφονται
και να αναλύονται λεπτομερώς. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες δράσεις,
λειτουργίες και/ή παραδοτέα αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες του βαθμού πολυπλοκότητας του
έργου, των σχεδιαζόμενων δράσεων, του διαθέσιμου χρόνου υλοποίησης σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, του αριθμού στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, κτλ.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του επί τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Tj, υπολογίζεται
(λαμβανομένων υπόψη δύο (2) δεκαδικών ψηφίων) ως εξής:

Tj = Σ (Αi,j * σi)

Όπου:
Τj: Είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j
Ai,j: Είναι η βαθμολογία του κριτηρίου i (1 ≤ i ≤ 3) της προσφοράς j
σi: Είναι ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i (1 ≤ i ≤ 3)
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον τόσο η βαθμολογία ανά κριτήριο όσο και η
συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει ή είναι ίση με τις 100 μονάδες.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα
παρακάτω:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που
θα παρέχει. Η τιμή θα είναι εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ξεχωριστά και το
έντυπο θα είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων
εκπροσώπων των προσφερόντων.
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το
ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το
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σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του
Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν
προβλεφθεί. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου ή θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αντικειμένων της υπηρεσίας,
που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου της
προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Συνολική βαθμολόγηση προσφορών
Το έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων
αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών.
Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 80% και της Οικονομικής
Προσφοράς σε 20%.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Σj (σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο), λαμβανομένων υπόψη
μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων:

Σj = 80*(Τj/Tmax) + 20*(Kmin/Kj)

Όπου:
Σj: Είναι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς j
Τj: Είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j
Tmax: Είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία
Kj: Είναι η Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ) της Προσφοράς j
Kmin: Είναι η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ), από όλες τις Οικονομικές Προσφορές που
υποβλήθηκαν

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του
έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία
δηλ. το μεγαλύτερο Σj. Προσφορές που έχουν ίσα Σj θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι
ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής
Προσφοράς.
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Στην περίπτωση που η Οικονομική Προσφορά είναι μικρότερη του 85% του προϋπολογισμού του έργου
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δύναται να ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ.
σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν η αιτιολόγηση δεν κριθεί επαρκής από την
Επιτροπή, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται στο σύνολο της (κατ’ αποκοπή τίμημα), όπως καθορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού/παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της
προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν
η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
H Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο του ΚΑΠΕ για να
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση
στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει
μέλος της, και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
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λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με
το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Α) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
στη συνέχεια τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων σε δημόσια συνεδρίαση. Κατόπιν, ελέγχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές, σε κλειστή συνεδρίαση,
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό (α’ πρακτικό) το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους υποψηφίους,
προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την
κοινοποίηση, σύμφωνα με το αρ. 120 του Ν.4412/2016. Εφόσον ασκηθούν ενστάσεις, αυτές
αξιολογούνται από την Επιτροπή Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων
διαβιβάζει την εισήγησή της στο Δ.Σ. του Κέντρου για έγκριση. Οι οικονομικές προσφορές των
υποψηφίων που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό, δεν ανοίγονται και επιστρέφονται σφραγισμένοι
στους υποψηφίους.
Β) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που
συνεχίζουν, σε δημόσια συνεδρίαση, και συντάσσει σχετικό πρακτικό κατάταξης των προσφορών
(πρακτικό β’), το οποίο κοινοποιείται στους υποψηφίους. Εφόσον ασκηθούν ενστάσεις, εντός
προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση, αυτές αξιολογούνται από την Επιτροπή Ενστάσεων, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων διαβιβάζει την εισήγησή της στο Δ.Σ. του Κέντρου για
έγκριση.
Γ) Το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, αποδεχόμενο ή μη την γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
προσκαλεί εγγράφως τον προσωρινό μειοδότη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Δ) Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1) ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), το ΚΑΠΕ 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 υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
2) η υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο 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. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Η κατακυρωτική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
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Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε παροχή Υπηρεσιών συναφών με αυτών του αντικειμένου της προκήρυξης, και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του
Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της 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 (Α΄ 215).
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.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 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.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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
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εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Το ΚΑΠΕ δύναται να αποκλείσει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1,
2.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
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 στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να
διαθέτουν:
•

Εν ισχύ πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να ασκεί
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας π.χ. ψηφιακά δεδομένα,
ανάπτυξη λογισμικού, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές πληροφορικής, χαρτογράφηση,
συμβουλευτική σε περιβαλλοντικά θέματα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΥΔ και υποχρεούνται να
προσκομίσουν στο ΚΑΠΕ το ανωτέρω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται κατά την υποβολή του φακέλου)
οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή.
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B. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
α) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη υπολογιστικών γεωπληροφοριακών εφαρμογών και
υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων με συσχετισμό
πολλαπλών παραμέτρων και γεωχωρική αναφορά, στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης ή της
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή της βιώσιμης ανάπτυξης
Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον ο Ανάδοχος την περίοδο των τριών (3) ετών 2015, 2016 και 2017
έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έργο γεωπληροφορικής (GIS) στα αντικείμενα:
α1) επεξεργασία και οπτικοποίηση παραμέτρων στο δομημένο περιβάλλον, και
α2) ενεργειακή διαχείριση ή περιβαλλοντική διαχείριση ή βιώσιμη ανάπτυξη.

β) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην Ομάδα Έργου τουλάχιστον:
β1) Ένα στέλεχος Υπεύθυνος Έργου, απόφοιτος ΑΕΙ με δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική ή/και
ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων ή εφαρμογών σε περιβάλλον
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
β2) Ένα στέλεχος απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής, προγραμματιστής με επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον πέντε ετών στα πλαίσια παρεμφερών έργων.

Η παραπάνω απαιτούμενη εμπειρία τεκμηριώνεται ως εξής:

•

Α/Α

Για την προϋπόθεση (α) παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο
παραδόσεων στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλλει (στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») για κάθε μία από τις παραδόσεις και τον
παρακάτω Πίνακα:

Πελάτης/Απο
δέκτης
παράδοσης
(συμπληρών
ονται
στοιχεία του
φορέα ή
ιδιώτη ή
Προγράμματ
ος)

Τίτλος
έργου ή
υπηρεσίας

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης
(εάν πρόκειται
για παραδόσεις
που αφορούν σε
έργα στο πλαίσιο
Εθνικών ή
Ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτο
ύμενων
Προγραμμάτων)

Σύντομη
περιγραφή
έργου του
υποψήφιου
αναδόχου

Διάρκεια
εκτέλεσης
(Από-έως)

Project co-financed by the European Regional Development Fund

Ελάχιστες
απαιτούμενες
προϋποθέσεις
εμπειρίας
που
εκπληρώνοντ
αι

Ηλεκτρ/ός
διαδικτυακός
σύνδεσμος
πρόσβασης στην
υπολογιστική
εφαρμογή. Εάν
δεν βρίσκεται στο
διαδίκτυο,
υποβάλλεται το
ηλεκτρονικό
αρχείο της
εφαρμογής σε
εξωτερική
μονάδα
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αποθήκευσης.
1

Π.χ. Δήμος.

…

Π.χ. Horizon 2020

…

…

Π.χ. (α1)

www.

…

…

…

…

…

…

Εφόσον
πρόκειται για
συμμετοχή
ως Εταίρος ή
ως Ανάδοχος
Εταίρου σε
Έργο που
υλοποιείται
στο πλαίσιο
προγράμματ
ος τότε
αναγράφεται
το όνομα του
Προγράμματ
ος, π.χ.
Horizon 2020
2

…

Για κάθε μία από τις παραπάνω παραδόσεις, oι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν
στο ΚΑΠΕ, οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτά ζητηθούν από την Επιτροπή (δεν απαιτούνται κατά την
υποβολή του φακέλου), τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
- εάν ο Πελάτης/Αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας: Αντίγραφο πιστοποιητικού ή πρωτόκολλου
παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή ή όποιου
άλλου εγγράφου (τιμολόγιο, σύμβαση, κλπ) χρειάζεται με το οποίο να πιστοποιείται το αντικείμενο που
εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος (και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία),
- εάν ο Πελάτης/Αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός: Αντίγραφο αποδεικτικού έγγραφου ή
παραστατικού (τιμολόγιο, σύμβαση, κτλ.) με το οποίο πιστοποιείται το αντικείμενο που εκτέλεσε ο
υποψήφιος ανάδοχος (και συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται η εμπειρία). Εφόσον δεν
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, Υπεύθυνη δήλωση ή Βεβαίωση του
Πελάτη, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
με το οποίο πιστοποιείται η διάρκεια και το είδος του έργου που υλοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος (και
συμφωνεί με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία).
- εάν ο Πελάτης/Αποδέκτης είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Απόσπασμα συμβολαίου ή άλλου εγγράφου
(π.χ. τεχνικό δελτίο πράξης, έκθεση προόδου, παραδοτέο, κτλ.) στο οποίο είναι εμφανής ο ρόλος του
υποψήφιου Αναδόχου και από το οποίο προκύπτουν τα αντικείμενα στα οποία ζητείται εμπειρία.

•

Για την προϋπόθεση (β) παραπάνω, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει (στο
Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των στελεχών με
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εμφανή τη ζητούμενη εμπειρία που είναι συναφής στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού
και Υπεύθυνη δήλωση από το κάθε στέλεχος ότι όλα όσα δηλώνονται είναι αληθή. Ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τα αντίστοιχα σχετικά πεδία εμπειρίας και στο ΤΕΥΔ.

Γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
•

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης
ποιότητας ΙSO 9001 τουλάχιστον στα πεδία ψηφιοποίησης & βελτιστοποίησης δεδομένων,
ανάπτυξης και παραμετροποίησης διαδικτυακών εφαρμογών γεωπληροφορικής, και τήρησης
πληροφοριών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΥΔ και υποχρεούνται να υποβάλλουν
αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Δ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Ένας οικονομικός φορέας δύναται να επικαλείται τις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, με τους
οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, στην περίπτωση δε αυτή οφείλει να αποδεικνύει
ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του τα μέσα των εν λόγω οικονομικών φορέων, που είναι αναγκαία
για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
παρούσας,
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Άρθρο 16: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα)

1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12
και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά την σύναψη της
σύμβασης.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να
φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
δ. Αν πρόκειται για ένωση νομικών ή/ και φυσικών προσώπων, τότε:
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 14Α πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.

2

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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Η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 14Β και 14Γ αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη
της ένωσης.
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί προσωρινά ο διαγωνισμός (προσωρινός ανάδοχος)
υποχρεούται να προσκομίσει, στο ΚΑΠΕ, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίησή του, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού
μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1
και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου 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 στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της
παρούσας.
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του Ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Επίσης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη (από την παραλαβή
όλων των παραδοτέων) (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV), ύψους 5% του συμβατικού
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
Η εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά:
• Στην τήρηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών απρόσκοπτης λειτουργίας, φιλοξενίας και
ασφάλειας/προστασίας των δύο (2) υπολογιστικών εφαρμογών, που περιγράφονται στο
Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές».
• Στην τήρηση όλων των δεδομένων και στοιχείων.
• Γενικότερα, στην ακεραιότητα του περιεχομένου των εφαρμογών (δεδομένα, στοιχεία,
μαθηματικά μοντέλα, κτλ.) και της λειτουργίας τους, όπως ακριβώς παραδόθηκαν στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την παραλαβή του Έργου, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης των τριών ετών,
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία των υπολογιστικών
εφαρμογών. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η τακτική συντήρηση των εφαρμογών (για
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3 έτη). Σε περίπτωση βλάβης αυτών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 48 ωρών από σχετική
ειδοποίηση του από το ΚΑΠΕ να επιληφθεί της διάγνωσης και αποκατάστασης της βλάβης.
Οι εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
3. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 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 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 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
4. Οι εγγυητικές επιστολές 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 εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 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.
5. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
6. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Άρθρο 19: Ενστάσεις
•

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία αποφασίζει, ύστερα
από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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.
Το παράβολο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

•

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Επιτροπή του
Διαγωνισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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. Το παράβολο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε
άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
3

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
4

Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία
διερμηνέων.

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
H περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το σύνολο των τευχών αναρτάται
στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr).

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως
κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με email ή τηλεομοιοτυπία) από την Υπηρεσία
Διενέργειας του Διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας προκήρυξης μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, με την ένδειξη «Συνοπτικός Διαγωνισμός» με τίτλο:
«Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για
την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης».
Σχετικά e-mail επικοινωνίας είναι τα gsirp@cres.gr , gstavr@cres.gr
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη Προκήρυξης του Διαγωνισμού γνωστοποιούνται
σε όλους τους υποψηφίους στον ιστότοπο www.cres.gr στο σχετικό τμήμα που αφορά τον συγκεκριμένο
διαγωνισμό, από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα
ανωτέρω.

Project co-financed by the European Regional Development Fund

26

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες
εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 25: Χρόνος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/08/2021.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι
Τηλ.: 210 – 66 03 300,
Fax: 210 – 66 03 301-2
www.cres.gr
E-mail: cres@cres.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές προδιαγραφές
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών
Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων
ενεργειακής αναβάθμισης»
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Γενικά στοιχεία διαγωνισμού
Διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ
«Ανάπτυξη
διαδικτυακών
εφαρμογών
για
την
χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την
αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής
αναβάθμισης» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)

Αντικείμενο

Τόπος παράδοσης

ΚΑΠΕ, 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ. 19009, Πικέρμι
Αττικής

Χρόνος Υλοποίησης του έργου

Το έργο θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι την 31/08/2021

Προθεσμία ολοκλήρωσης
παραδοτέων

των 31/08/2018

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

16.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός που βαρύνει

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 15% από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 85% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Μεσογειακού Χώρου (Interreg MED 2014-2020).

Διάρκεια ισχύος προσφορών

ενενήντα (90) ημέρες
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα δράση εκπονείται στα πλαίσια συμμετοχής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «Integrated
Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings - IMPULSE»
(1MED15_2.1_M2_178) (https://impulse.interreg-med.eu/) που υλοποιείται στο πλαίσιο του
διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου «Interreg MED»
(2014-2020) (http://interreg-med.eu/) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων) κατά 15%. Το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο
σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να
αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν
αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό τους
απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).
Το IMPULSE προβλέπει εκτενείς δράσεις σε έξι (6) πόλεις σε έξι (6) Μεσογειακές Χώρες (Ηράκλειο
Κρήτης - Ελλάδα, Έλτσε - Ισπανία, Κάννες - Γαλλία, Ραβέννα - Ιταλία, Όσιγιεκ - Κροατία, Μόσταρ - Βοσνία
& Ερζεγοβίνη), οι οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών
μεθόδων για τον προσδιορισμό αντιπροσωπευτικών Τυπολογιών δημοτικών κτιρίων, για την
διαμόρφωση οικονομοτεχνικά βέλτιστων «πακέτων» μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης για κάθε
Τυπολογία και κατόπιν για την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων σταδιακής ανακαίνισης των
αντιπροσωπευτικών Τυπολογιών κτιρίων, σε συμφωνία με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής
Απόδοσης (2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ). Για κάθε πιλοτική πόλη, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν
θα οργανωθούν σε ένα διακρατικό σύστημα πληροφοριών (πληροφοριακό σύστημα IMPULSE), το οποίο
θα χαρτογραφεί τις Τυπολογίες Δημοτικών Κτιρίων και το ενεργειακό προφίλ ενός σημαντικού
δείγματος δημοτικών κτιρίων, συνεπώς θα αποτελέσει ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για την
προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Για την
επικαιροποίηση και κεφαλαιοποίηση του συστήματος, προβλέπεται η υλοποίηση και παρακολούθηση
ενός πιλοτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης μικρής κλίμακας σε ένα δημοτικό κτίριο.
Για την ολοκλήρωση του ζητούμενου πληροφοριακού συστήματος IMPULSE, το ΚΑΠΕ ως τεχνικός
εταίρος έχει αναλάβει την ανάπτυξη δύο (2) διαδικτυακών εφαρμογών, συγκεκριμένα:
Α) Εφαρμογή 1: Για την χαρτογράφηση των Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου
Κρήτης, που συμμετέχει ως Εταίρος στο Έργο IMPULSE.
B) Εφαρμογή 2: Για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και
την αυτοματοποιημένη προεκβολή των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων στο
σύνολο του αρχικού δείγματος επιλεγμένων κτιρίων.
Βασικός στόχος των εν λόγω εφαρμογών είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών φιλικών προς το χρήστη
εργαλείων που θα ενδυναμώσουν τις ικανότητες καταρχήν του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και γενικά των
δημόσιων τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο, στους
ακόλουθους τομείς:
- Ταξινόμηση του δημοτικού κτιριακού αποθέματος σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες Κτιρίων με βάση
κριτήρια και παραμέτρους που σχετίζονται με την ενεργειακή επίδοση των κτιρίων.
- Χαρτογράφηση των Τυπολογιών δημοτικών Κτιρίων.
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- Αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων στην ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική επίδοση μεγάλων
δειγμάτων του κτιριακού αποθέματος, για διάφορα σενάρια επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε
μεγάλη κλίμακα.
- Τελικά, στην εκπόνηση ρεαλιστικών και οικονομικά προσιτών Σχεδίων Δράσης για την ενεργειακή
απόδοση δημόσιων κτιρίων.
Η υπό προκήρυξη Δράση αφορά στην ανάπτυξη των ζητούμενων διαδικτυακών εργαλείων παραπάνω,
συγκεκριμένα:
•

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας χαρτογράφησης των αντιπροσωπευτικών Τυπολογιών
Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με αποτύπωση των Τυπολογιών πάνω σε
Ψηφιακό Χάρτη του Δήμου Ηρακλείου. Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα προβολής των
διάφορων Τυπολογιών, των αντίστοιχων κτιρίων και των λεπτομερών τεχνικών
χαρακτηριστικών τους, για διάφορες επιλογές του χρήστη όσον αφορά σε τυπικά τεχνικά
χαρακτηριστικά των κτιρίων.

•

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση σεναρίων
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και προεκβολή των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και
οικονομικών επιπτώσεων συνολικά σε προκαθορισμένες Τυπολογίες κτιρίων.

2. Φάσεις και παραδοτέα της υπό προκήρυξη Δράσης
2.1 Εφαρμογή 1: Διαδικτυακή πλατφόρμα χαρτογράφησης τυπολογιών δημοτικών
κτιρίων
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας χαρτογράφησης των
Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η πλατφόρμα θα είναι διαδραστική, με
την έννοια ότι για διάφορες επιλογές τεχνικών χαρακτηριστικών κτιρίου από το χρήστη, επάνω στον
ψηφιακό χάρτη της πόλης του Ηρακλείου θα γίνεται προβολή των Τυπολογιών και των αντίστοιχων
κτιρίων που ικανοποιούν τα τιθέμενα χαρακτηριστικά. Για την εκπόνηση της δράσης ο Ανάδοχος
καλείται να επεξεργαστεί το διαθέσιμο αρχείο Υπολογιστικών Φύλλων (microsoft excel) (συνοδευτικό
ηλεκτρονικό αρχείο της παρούσας διακήρυξης με τίτλο «D3.3.1_Municipal buildings
typologies_Heraklion». Το αρχείο μπορεί να βρεθεί και στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://impulse.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverabledatabase/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=3129&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrar
y_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=2c92b30569d3c42ff77b8b487d7605c4) ώστε να
ορίσει σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, τα κατάλληλα πεδία παραμέτρων εισόδου και αποτελεσμάτων.
Τονίζεται ότι το διαθέσιμο αρχείο είναι συμβατό με εκδόσεις microsoft office 2010 και πιο πρόσφατες.
Το διαθέσιμο αρχείο περιέχει ήδη τα επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Ηρακλείου, τις γεωγραφικές τους
συντεταγμένες, τα τυπικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. έτος ανέγερσης, αριθμός ορόφων,
συστήματα, κτλ.), την ομαδοποίησή τους σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες καθώς και τα λεπτομερή
τεχνικά χαρακτηριστικά επιλεγμένων κτιρίων από κάθε Τυπολογία (Κτίρια Πρεσβευτές).
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει τουλάχιστον τις πληροφορίες των παρακάτω φύλλων εργασίας
του διαθέσιμου αρχείου:
• Φύλλο εργασίας «List of PB & CC_Absolut_refined»: Για κάθε δημοτικό κτίριο περιλαμβάνει:
o Όνομα κτιρίου
o Διεύθυνση και γεωγραφικές συντεταγμένες
o Επιφάνεια δαπέδου, χρήση, αριθμός ορόφων, έτος κατασκευής, τύπος κατασκευής και
συστήματα ψύξης/θέρμανσης.
• Φύλλο εργασίας «List of PBs & PBTs_sorted»: Περιλαμβάνει την ομαδοποίηση των δημοτικών
κτιρίων σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες με βάση τις εξής παραμέτρους και αντίστοιχες
υιοθετούμενες τιμές ή εύρη ή χαρακτηρισμοί:
o Τύπος/χρήση κτιρίου: Εκπαιδευτικό κτίριο-Αβάθμια ή Ββάθμια/ Εκπαιδευτικό κτίριοΠροσχολικής αγωγής/ Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας
o Έτος κατασκευής: Έως και το 1979/ Από το 1980 έως και το 2010
o Αριθμός ορόφων: Έως και 2 όροφοι/ Από 3 έως και 5 όροφοι
o Σύστημα ψύξης: Δεν υπάρχει ή περιορισμένη ψύξη/ Αντλία θερμότητας
• Φύλλα εργασίας «Details for Ambassador of PBT…»: Περιλαμβάνει λεπτομερή τεχνικά στοιχεία
για κάθε κτίριο «Πρεσβευτή» της κάθε Τυπολογίας κτιρίων. Για παράδειγμα, από την 1η
Τυπολογία (Τυπολογία Δημοτικού Κτιρίου 1, ΤΔΚ1) που περιλαμβάνει 16 κτίρια ως κτίριο
«Πρεσβευτής» έχει επιλεγεί το 19ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου (ΠΑΛΙΟ ΤΜΗΜΑ).
• Φύλλο εργασίας «Instructions»: Περιλαμβάνει τις Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας βάσει των
οποίων συμπληρώνονται από εξωτερικούς χρήστες οι ζητούμενες πληροφορίες στα διάφορα
φύλλα εργασίας. Συνίσταται ο Ανάδοχος να μελετήσει τις οδηγίες προκειμένου να κατανοήσει
πλήρως τη ζητούμενη λειτουργικότητα της πλατφόρμας.
Σύντομη περιγραφή λειτουργίας της ζητούμενης διαδικτυακής πλατφόρμας:
Πεδίο εισόδου: Ως πεδία εισόδου προτείνεται να υιοθετηθούν οι τεχνικές παράμετροι που
χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια κατηγοριοποίησης δηλ. Τύπος/χρήση κτιρίου, Έτος κατασκευής, Αριθμός
ορόφων, Σύστημα ψύξης. Έτσι, ένας εξωτερικός χρήστης θα μπορεί καταρχήν να εισάγει για κάθε
παράμετρο την συγκεκριμένη τιμή ή περιγραφή ενός ή παραπάνω κτιρίου/ων του ενδιαφέροντος του.
Πεδίο εξόδου-Αποτελέσματα: Εφόσον οι τιθέμενες τιμές του χρήστη αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες
Τυπολογίες κτιρίων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του IMPULSE, τότε ως αποτέλεσμα επάνω στον
ψηφιακό χάρτη της πόλης του Ηρακλείου θα εμφανίζονται, με όρους 2D γεωμετρίας κτιρίου
(περίγραμμα κτιρίου) και χρωματικού (highlight) «γεμίσματος» (ίδιο χρώμα για κτίρια ίδιας
τυπολογίας), τα συγκεκριμένα κτίρια της κάθε Τυπολογίας κτιρίων στην οποία αντιστοιχούν τα
χαρακτηριστικά που εισήγαγε ο χρήστης. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης εισάγει τα εξής χαρακτηριστικά
(για τις υιοθετούμενες τεχνικές παραμέτρους):
• Τύπος/χρήση κτιρίου: Εκπαιδευτικό κτίριο-Αβάθμια ή Εκπαιδευτικό κτίριο-Ββάθμια
• Έτος κατασκευής: 1990
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• Αριθμός ορόφων: 2
• Σύστημα ψύξης: Δεν υπάρχει,
τότε επάνω στον ψηφιακό χάρτη της πόλης του Ηρακλείου θα πρέπει να εμφανιστούν με το ίδιο χρώμα
όλα τα δημοτικά κτίρια ΤΔΚ1, διότι τα τιθέμενα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στα υιοθετούμενα εύρη
της ΤΔΚ1.
Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει στοιχεία και για άλλα κτίρια ενδιαφέροντος με τη δυνατότητα
ταυτόχρονης εμφάνισης κτιρίων έως 10 τυπολογιών (10 τυπολογίες προέκυψαν στο έργο IMPULSE για
το Δήμο Ηρακλείου). Για κάθε διαφορετική Τυπολογία, τα κτίρια θα εμφανίζονται προφανώς με
διαφορετικό χρώμα («γέμισμα»).
Μετά την προβολή των κτιρίων με κατάλληλα χρώματα αναλόγως της Τυπολογίας που ανήκουν, θα
πρέπει να εμφανίζονται με φιλικό τρόπο τα τεχνικά στοιχεία του κτιρίου «Πρεσβευτή» της κάθε
Τυπολογίας (που λαμβάνονται από το φύλλο εργασίας «Details for Ambassador of PBT»).
Με διαθέσιμο από το ΚΑΠΕ το ηλεκτρονικό αρχείο excel «D3.3.1_Municipal buildings
typologies_Heraklion» στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
ολοκλήρωση της πλατφόρμας σε δύο (2) εκδόσεις, μία στην Ελληνική και μία στην Αγγλική γλώσσα.

Παραδοτέα
Π1: Διαδικτυακή εφαρμογή χαρτογράφησης τυπολογιών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου
Εκδόσεις: Δύο (2) εκδόσεις (Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)
Μορφή: Ηλεκτρονική διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή.
Προθεσμία ολοκλήρωσης: 31/08/2018.

2.2 Εφαρμογή 2: Διαδικτυακή πλατφόρμα ιεράρχησης σεναρίων ενεργειακής
αναβάθμισης
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επιπλέον την ανάπτυξη μίας φιλικής προς το χρήστη διαδραστικής
διαδικτυακής πλατφόρμας που εκτελεί τις παρακάτω βασικές υπηρεσίες:
Α) Αυτοματοποιημένη ιεράρχηση σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
Β) Αυτοματοποιημένη προεκβολή των επιπτώσεων ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής
επίδοσης από το κτίριο «Πρεσβευτή» συνολικά στα κτίρια της κάθε Τυπολογίας, για τα διάφορα σενάρια
ενεργειακής αναβάθμισης.
Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, ο Ανάδοχος καλείται να αξιοποιήσει το διαθέσιμο excel αρχείο
«D3.4.1_KPIs_PILOT CITY_rev1» (Το αρχείο μπορεί να βρεθεί και στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://impulse.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverabledatabase/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=3123&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrar
y_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=661c222449fa8c5ae7eea9b1d0696d9f). Τονίζεται
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ότι το διαθέσιμο αρχείο είναι συμβατό με εκδόσεις microsoft office 2010 και πιο πρόσφατες. Τα φύλλα
εργασίας που καλείται ο ανάδοχος να επεξεργαστεί είναι:
•

Φύλλο εργασίας «Projection_base-case»: Το φύλλο εργασίας συγκεντρώνει καταρχήν
πληροφορίες για κάθε κτίριο του αρχικού δείγματος κτιριακού αποθέματος (μπορεί να
φιλοξενήσει έως και 90 κτίρια), συγκεκριμένα ο χρήστης καλείται να εισάγει τις ζητούμενες
παραμέτρους μόνο στα κελιά λευκού χρώματος, δηλ. «building name», «building floor area» και
«Public Building Typology» (δηλ. Την Τυπολογία στην οποία ανήκει το κάθε κτίριο ξεχωριστά). Η
τελευταία παράμετρος εισάγεται με επιλογή από λίστα. Εν συνεχεία, τα κελιά ανοιχτού
πορτοκαλί χρώματος προκύπτουν αυτόματα στους Πίνακες «Base-case» και «AGGREGATED
INDICATORS FOR ALL BUILDINGS OF EACH TYPOLOGY» (σε κάθε κελί ανοικτού πορτοκαλί
χρώματος υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες εξισώσεις προεκβολής των δεδομένων συνολικά σε όλα
τα κτίρια με επεξεργασία δεδομένων από άλλα φύλλα εργασίας του excel αρχείου).

•

Φύλλο εργασίας «Base-case»: Για κάθε κτίριο «Πρεσβευτή» της κάθε Τυπολογίας,
«Ambassador_PBT», ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του κτιρίου, «Building name» και «Building
floor area» (ακριβώς τα ίδια με τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο φύλλο εργασίας
«Projection_base-case» για τα συγκεκριμένα κτίρια) καθώς και δεδομένα που αφορούν στους
δείκτες ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης (οι λεγόμενοι Key Performance
Indicators, KPIs) στα κελιά λευκού χρώματος. Εν συνεχεία, τα κελιά ανοικτού πορτοκαλί
χρώματος υπολογίζονται αυτόματα με επεξεργασία των προαναφερόμενων τιμών στα λευκά
κελιά (σε κάθε κελί ανοικτού πορτοκαλί χρώματος υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες εξισώσεις
επεξεργασίας των δεδομένων που εισάγονται στα λευκά κελιά).

•

Φύλλα εργασίας «Minor retrofit», «Medium retrofit», «Major retrofit» και «Deep retrofit»: Για
κάθε κτίριο «Πρεσβευτή» της κάθε Τυπολογίας, ο χρήστης εισάγει για έως τρία σενάρια
ενεργειακής αναβάθμισης, μία σύντομη περιγραφή των παρεμβάσεων καθώς και τους
αντίστοιχους δείκτες επίδοσης KPIs στα κελιά λευκού χρώματος. Εν συνεχεία, τα κελιά ανοικτού
πορτοκαλί χρώματος υπολογίζονται αυτόματα με επεξεργασία των προαναφερόμενων τιμών
στα λευκά κελιά (σε κάθε κελί ανοικτού πορτοκαλί χρώματος υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες
εξισώσεις επεξεργασίας των δεδομένων που εισάγονται στα λευκά κελιά).

•

Φύλλο εργασίας «Prioritization»: Όλα τα κελία στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας υπολογίζονται
αυτόματα καθώς τα κελιά ανοικτού πορτοκαλί χρώματος έχουν ήδη τις κατάλληλες εξισώσεις
επεξεργασίας των δεδομένων από τα κατάλληλα φύλλα εργασίας. Τα αποτελέσματα του
φύλλου εργασίας περιλαμβάνουν: 1ος Πίνακας: Υπολογισμός του δείκτη οικονομικής
προσιτότητας του σεναρίου ενεργειακής αναβάθμισης «Total investment cost per total annual
energy saved (National Currency/(kWh of energy saved))», 2ος Πίνακας: Ιεράρχηση (ranking)
όλων των σεναρίων για κάθε κτίριο «Πρεσβευτή» με βάση τον προαναφερόμενο δείκτη
οικονομικής προσιτότητας», 3ος 5ος και 6ος Πίνακας: Ιεράρχηση των κτιρίων «Πρεσβευτών» με
βάση τον προαναφερόμενο δείκτη οικονομικής προσιτότητας στην περίπτωση ενός, δύο ή
τριών, αντιστοίχως, διαθέσιμων σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης. Στους τελευταίους
Πίνακες, κάθε κτίριο ιεραρχείται με σύγκριση μεταξύ των σεναρίων με την ελάχιστη τιμή του
δείκτη οικονομικής προσιτότητας και για κάθε κτίριο υποδεικνύεται το σενάριο με την ελάχιστη
τιμή δείκτη (βέλτιστο σενάριο).
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•

Φύλλα εργασίας «Projection_Minor retrofit», «Projection_Medium retrofit», «Projection_Major
retrofit», και «Projection_Deep retrofit»: Ο χρήστης εισάγει μόνο το σενάριο ενεργειακής
αναβάθμισης με επιλογή από λίστα (μεταξύ τριών διαθέσιμων σεναρίων) για κάθε κτίριο του
αρχικού δείγματος (ιδανικά, ο χρήστης καλείται να επιλέξει το βέλτιστο σενάριο όπως προκύπτει
στο προηγούμενο φύλλο εργασίας “Prioritization”). Εν συνεχεία, στον 1ο Πίνακα τα κελιά
ανοικτού πορτοκαλί χρώματος υπολογίζονται αυτόματα και δίνουν την προεκβολή των
αποτελεσμάτων από το κάθε κτίριο «Πρεσβευτή» σε όλα τα κτίρια του αρχικού δείγματος.
Ομοίως, τα κελιά ανοικτού πορτοκαλί χρώματος και του επόμενου Πίνακα «AGGREGATED
INDICATORS FOR ALL BUILDINGS OF EACH TYPOLOGY» υπολογίζονται αυτόματα. Σε κάθε κελί
ανοικτού πορτοκαλί χρώματος υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες εξισώσεις προεκβολής των
δεδομένων συνολικά σε όλα τα κτίρια με επεξεργασία δεδομένων από άλλα φύλλα εργασίας
του excel αρχείου.

•

Φύλλο εργασίας «Instructions»: Περιλαμβάνει τις Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας βάσει των
οποίων συμπληρώνονται από εξωτερικούς χρήστες οι ζητούμενες πληροφορίες στα διάφορα
φύλλα εργασίας. Συνίσταται ο Ανάδοχος να μελετήσει τις οδηγίες προκειμένου να κατανοήσει
πλήρως τη ζητούμενη λειτουργικότητα της πλατφόρμας.

Σύντομη περιγραφή λειτουργίας της ζητούμενης διαδικτυακής πλατφόρμας:
Πεδίο εισόδου: Ως πεδία εισαγωγής στοιχείων από τον χρήστη και κατά επιθυμητή σειρά προτείνονται:
ΕΙΣ1: Στοιχεία κάθε κτιρίου του αρχικού δείγματος «building name», «building floor area» και «Public
Building Typology».
ΕΙΣ2: Δεδομένα KPIs για την υφιστάμενη κατάσταση (base-case) του κάθε κτιρίου «Πρεσβευτή».
ΕΙΣ3: Δεδομένα KPIs για κάθε ένα σενάριο και για κάθε αντίστοιχο επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης
(minor retrofit, medium retrofit, major retrofit, deep retrofit) για κάθε κτίριο «Πρεσβευτή».
ΕΙΣ4: Επιλογή σεναρίου ενεργειακής αναβάθμισης πριν την αυτοματοποιημένη προεκβολή των KPIs από
το επίπεδο του κτιρίου «Πρεσβευτή» στο επίπεδο του κάθε κτιρίου του αρχικού δείγματος.
Πεδίο εξόδου-Αποτελέσματα: Ως πεδία εξόδου προτείνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
ΕΞ1: Ιεράρχηση κτιρίων «Πρεσβευτών» και σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης με βάση τον δείκτη
οικονομικής προσιτότητας για κάθε κτίριο «Πρεσβευτή» της κάθε Τυπολογίας κτιρίων. (Προτείνεται το
συγκεκριμένο πεδίο να παρεμβληθεί μεταξύ των ΕΙΣ3 και ΕΙΣ4 παραπάνω, ώστε να μπορεί ο χρήστης να
επιλέξει στη συνέχεια στο πεδίο ΕΙΣ4 το βέλτιστο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης)
ΕΞ2: Αποτελέσματα KPIs για κάθε κτίριο του αρχικού δείγματος και αθροιστικά για κάθε Τυπολογία
κτιρίων στην υφιστάμενη κατάσταση base-case, και για κάθε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης (minor,
medium, major, deep retrofit).
Με διαθέσιμο από το ΚΑΠΕ το ηλεκτρονικό αρχείο excel «D3.4.1_KPIs_PILOT CITY_rev1» στην Αγγλική, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της πλατφόρμας στην Αγγλική γλώσσα.
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Παραδοτέα
Π2: Διαδικτυακή εφαρμογή ιεράρχησης σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης και προεκβολής των
ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων
Εκδόσεις: Μια (1) έκδοση (Αγγλική γλώσσα).
Μορφή: Ηλεκτρονική διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή.
Προθεσμία ολοκλήρωσης: 31/08/2018.

3. Συμπληρωματικές οδηγίες και προδιαγραφές των ζητούμενων εφαρμογών
Και για τις δύο εφαρμογές το διαδικτυακό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να υποστηρίζει:
- Υπηρεσία μέτρησης-παρακολούθησης επισκεπτών.
- Υπηρεσία εγγραφής registration και δημιουργίας mailing list των χρηστών προκειμένου να έχουν
πρόσβαση στις εφαρμογές. Η υπηρεσία εγγραφής θα περιλαμβάνει πεδία όπως ονοματεπώνυμο, Χώρα,
Περιφέρεια, διεύθ. Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργανισμός/φορέας εργασίας, επαγγελματική
ιδιότητα, κτλ. (τα πεδία εγγραφής θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι σύμφωνα με τις
Οδηγίες του Προγράμματος Interreg MED). Παράλληλα, θα πρέπει να προβλεφθεί η αυτόματη
δημιουργία Πίνακα των χρηστών των εφαρμογών με τη δυνατότητα εξαγωγής (export) σε μορφή excel,
που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή του χρήστη. Προφανώς, με
την πρώτη εγγραφή θα πρέπει να διασφαλίζεται η είσοδος-έξοδος κατά βούληση του χρήστη χωρίς να
απαιτείται η επανεγγραφή για κάθε χρήση των εφαρμογών.
- Πλήρη συμβατότητα με όλες τις κοινές πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Η υλοποίησή τους
πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο της ανοικτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να είναι ανοικτές στην
προσθήκη και διαμόρφωση νέων υπηρεσιών ή πληροφοριακού υλικού με την διάθεση της αντίστοιχης
τεκμηρίωσης.
- Πλήρη συμβατότητα με τις Ελληνικές γραμματοσειρές ενώ όλα τα τμήματα των εφαρμογών θα πρέπει
να είναι πλήρως προσπελάσιμα από όλες τις μοντέρνες εφαρμογές πλοήγησης, Mozilla Firefox, Google
Chrome, κλπ.
- Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήματος.
- Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο βάσης δεδομένων και εφαρμογών.
- Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων.
- Πολυκαναλικότητα: Με δεδομένο ότι η διείσδυση και χρήση των φορητών συσκευών και ιδιαίτερα της
κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτερη αυτής των σταθερών ή φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι
υπηρεσίες των εφαρμογών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα
με διαφορετικούς τύπους και μορφές συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα (Smart-phones), pda’s, tablets
κ.α.
- Φιλοξενία: Ο Ανάδοχος με δική του επιβάρυνση αναλαμβάνει να προτείνει και να υλοποιήσει την
βέλτιστη υποδομή φιλοξενίας και απρόσκοπτης λειτουργίας των εφαρμογών (π.χ. - Προστασία από
δικτυακές εισβολές, προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ.) σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα
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Αρχή, όσον αφορά τόσο τον server όσο και την κατοχύρωση του Domain name για λογαριασμό του
ΚΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την καλή λειτουργία των εφαρμογών
έως και τρία (3) χρόνια μετά την παραλαβή των παραδοτέων, ήτοι έως την 31/08/2021. Μετά το πέρας
της τριετίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, να φροντίσει για την
προσχώρηση των εφαρμογών στο server του ΚΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προτείνει και να
διασφαλίσει την σχετική προδιαγραφή, τις οδηγίες και σχετική εκπαίδευση (εάν απαιτηθεί) για την
ασφαλή προσχώρηση της φιλοξενίας και της διαχείρισης των εφαρμογών στο ΚΑΠΕ.

Άλλες επιπρόσθετες απαιτήσεις και για τις δύο εφαρμογές:
- Γραφιστικό περιβάλλον: Το γραφιστικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ελκυστικό προς το χρήστη
καθώς και άμεσο ως προς το αντικείμενο των εφαρμογών.
- Θα πρέπει σε περίοπτη θέση να υπάρχει το σωστό λογότυπο του Έργου όπως θα δοθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
- Ιδανική γραμματοσειρά: Η ιδανική γραμματοσειρά παρουσίασης κειμένου των εφαρμογών είναι η
Montserrat.

Πρόσθετες ειδικές προδιαγραφές για την εφαρμογή1 (Παραδοτέο Π1):
Για την χαρτογράφηση προτείνεται η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
που θα ικανοποιεί όλες τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και επιπρόσθετα θα διασφαλίζεται η
ελεύθερη επεκτασιμότητα, δηλ. μελλοντικά θα μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα από οποιονδήποτε
χρήστη πρόσθετες πληροφορίες ή βάσεις δεδομένων, χωρίς όμως τη διατάραξη ή την «καταστροφή»
της αρχικής εφαρμογής που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Παράλληλα, θα
πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλιστεί η δυνατότητα εξαγωγής (export) εξ’ ολοκλήρου του περιεχομένου
(πληροφορίες, λειτουργίες, δεδομένα, κτλ.) της εφαρμογής ώστε να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο από
τρίτους, καθώς και η προσχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του συνόλου του περιεχομένου της
εφαρμογής προς την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά την παραλαβή της από το ΚΑΠΕ. Υποχρεωτικά, το
περιεχόμενο της εφαρμογής θα πρέπει να μπορεί να γίνεται export τουλάχιστον σε ένα από τα
ακόλουθα format: .shape, .kml, .tab, .mifmid.

Πρόσθετες ειδικές προδιαγραφές για την εφαρμογή2 (Παραδοτέο Π2):
Προτείνεται η εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε ευκρινή πληροφοριακά γραφήματα που θα είναι
κατανοητά προς το χρήστη και θα παρέχουν άμεσα και ευνόητα τις επιπτώσεις από τα διάφορα σενάρια
ενεργειακής αναβάθμισης. Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής (export) των
αποτελεσμάτων σε μορφή report π.χ. σε format pdf. Σημειώνεται ότι η τεχνολογική λύση θα πρέπει να
είναι ανεξάρτητη από online υπηρεσίες υπολογιστικών φύλλων (π.χ. google-sheet, excel-online, zohosheet κτλ) και από υπηρεσίες που φιλοξενούνται σε διαφορετικούς εξυπηρετητές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 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: [ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [917]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [19 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΣΙΡΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]
- Τηλέφωνο: [210 6603429]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gsirp@cres.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.cres.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών
Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης» 72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………..…]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : OXI
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Y4700]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
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);
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο4:
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:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου15 το 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16
Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
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καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
19
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν20:

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18
[] Ναι [] Όχι

[……]
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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
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; Διευκρινήστε:
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 ;22
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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): 23
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου24;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25
:
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 συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις26

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200531:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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 IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής32; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
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αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 33:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

Project co-financed by the European Regional Development Fund

55

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς34, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς35:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες36, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας37 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

α)[......................................……]

β) [……]
[....……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: 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
αναφέρονται38, 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
δωρεάν39.
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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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 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.
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
7 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.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
10 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
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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).
11 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.
12 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
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13 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”.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 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 και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15 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 )
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 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)
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
21 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).

Project co-financed by the European Regional Development Fund

60

22 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
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
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
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26 Άρθρο 73 παρ. 5.
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
29 Πρβλ άρθρο 48.
30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
31 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
32 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
33 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
34 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
35 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
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36 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
37 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.
38 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
39 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 ΙΙI – Υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ..........................................
–…, …, ΤΚ …, …
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
…….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο Τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: …………………
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα
µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της
σύµβασης
µε
αριθµό
………
που
αφορά
στο
έργο
……………………………………………………………..,
συνολικής
αξίας
……………………………………. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη
της Αναθέτουσας Αρχής.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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