ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…………………………….………………
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α.
Μάρνη 22 – 104 33 – ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητικής Υποστήριξης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Μπάτσου
Τηλ. :210 5217320- fax: 210 5217407

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16PROC005280500
Αθήνα 21.10.2016
Αρ. πρωτ. 287137
Αρ. Διακ.: 12/2016
Α.Δ.Α. : 6IΨΙΟΡΕ1-Δ6Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΑΠΟ 1/1/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 2ος όροφος - Αίθουσα Δ.Σ.

02.11.2016

Τετάρτη

9:30 π.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έως 60.000 € πλέον Φ.Π.Α.

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

(ή έως 74.400€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη :
1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994), «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις».
Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Tου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.A΄), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ. 3 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την
επιβολή κράτησης 0,06% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
1

Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.7
Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
1.8
Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις».
1.9
Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»).
1.10 Του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12.05.2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις.»

1.6

2. Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα:
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας περί προδιαγραφών
εκπόνησης αναλογιστικών μελετών (ΦΕΚ τ.Β. 1432/28.09.2006)
Την απόφαση επί του 9ου θέματος της 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
(ΑΔΑ: ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ), σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α.
Την απόφαση επί του 8ου θέματος της 410ης /03.08.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
(ΑΔΑ: ΩΦ9ΔΟΡΕ1-ΖΘΞ), σχετικά με την αντικατάσταση μελών των επιτροπών του Ε.Τ.Α.Α. που
συγκροτήθηκαν με την απόφαση επί του 9ου θέματος της 408 ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ΔΣ
του.
Την απόφαση της Δ.Ε. Μηχανικών & ΕΔΕ Θέμα 3ο-της συνεδρίασης 425/23.05.2016 σχετικά με την
έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ
πρωτογενούς 16REQ0005080443)
Την απόφαση επί του 12ου θέματος της 405ης /29.06.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ:
6Τ2ΙΟΡΕ1-Β4Δ), σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του
Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του οποίου προβλέπεται από 1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4387/2016, η σχετική εισήγηση έγινε από το Πρόεδρο της Δ.Ε. των Τομέων στο πλαίσιο των
διατάξεων των άρθρων 86-89 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85).
Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 33344/1189/2-8-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης με το οποίο εγκρίνεται στο Ε.Τ.Α.Α. η
εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέγιστης προϋπολογιζόμενης δαπάνης
60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
Την υπ’ αριθμ. 410/09.09.2016 (αρ. πρωτ. 61314/13.09.2016 - ΑΔΑ: 6Σ85ΟΡΕ1-ΙΔΦ - ΑΔΑΜ έγκρισης
πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ005081496), απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 74.400,00 €, για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου
Τομέας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. οικ. έτους 2016, στον ΚΑΕ: 0439.000 ,
Την απόφαση επί του 18ου θέματος της 414ης /14.09.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά
με την έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α. με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την
εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του οποίου προβλέπεται από
1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00 €
πλέον του ΦΠΑ 24%.
Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν.
2198/1994 και Ν. 2286/1995.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η
σύσταση του οποίου προβλέπεται από 01.01.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, (άρθρα 86
έως 88) προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000 € πλέον του ΦΠΑ, (έως 74.400 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%).
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όπως αναφέρεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία (Ν. 4412/2016, άρθρο 96).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν
μέχρι την . Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 9:30 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ενιαίων
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2ο όροφος.
2.

3.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος,
αίθουσα Δ.Σ.
Τετάρτη 02. 11.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
και ώρα 9:30 π.μ.
4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 9:30 π.μ.
λαμβάνονται υπόψη.

της Τετάρτης

02. 11.2016, δεν θα

5. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο του
ζητούμενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο του προκηρυχθέντος έργου.
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και
προϋποθέσεις.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση
αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων,
που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄ παροχή υπηρεσιών.
Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν.
4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ.
2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Στις περιπτώσεις προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του
Ε.Τ.Α.Α. αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, λαμβάνονται υπόψη επιπλέον των αναφερομένων στο άρθρο 26 παρ. 3 & 4
κυρίως και τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.
8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και την διαγωνιστική διαδικασία,
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνες: κ.κ. Ε. Κατσαριώτη, Γ. Μπάτσου, τηλ. 210 5217 327, 210 5217 320,
fax 210 5217 407.
Διευκρινίσεις σχετικά με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,
παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Γραφείο Προέδρου & Γραμματείας Διοικούσας
Επιτροπής (Δ.Ε.) Μηχανικών & ΕΔΕ, κ. Σ. Αναγνώστου τηλ. 210 3740303.

9. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
9.1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
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9.2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
9.3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
9.4 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ».
9.5 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡ Τ ΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016 (άρθρα 86 έως 88)
(Όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)

CPV

79930000-2

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ

Ευρώ (€)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ : Έως 60.000 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμοί εξόδων οικ. Ετών 2016 και 2017 των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
του Ε.Τ.Α.Α

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε διάστημα εντός τριάντα πέντε (35)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων από τις
αρμόδιες Δ/νσεις των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ στον Ανάδοχο. Τα ανωτέρω στοιχεία θα
δοθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ σύμβασης και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου -που θα υποβληθεί αμέσως μετά
την υπογραφή της σύμβασης – προς τις αρμόδιες Δ/νσεις.
Η οικονομική Μελέτη θα παρουσιαστεί από τον Ανάδοχο σε συνεδριάσεις της Δ.Ε.
Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. και του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., για την έγκριση αυτής.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

• Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ
Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ
3 ν.4013/2011 (Α.204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
• Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της
κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την
αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της
υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.
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Ανήκει στη Διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

1.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών (Ν. 4412/2016 άρθρα 92,93, 94, 95 & 96)
1.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 96)

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
Μάρνη 22 - 104 33- Αθήνα, 2ος όροφος.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αίθουσα ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.
Μάρνη 22 - 104 33- Αθήνα, 2ος όροφος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 02. 11.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 02. 11.2016

& ώρα 9:30 π.μ.

και ώρα 9:30 π.μ.

α. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.
β. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία, πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του
Ε.Τ.Α.Α., δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο διενέργειας των διαδικασιών
του διαγωνισμού ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των πρόχειρων διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α)
προ της εκπνοής της προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω.
γ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των πρόχειρων διαγωνισμών
του Ε.Τ.Α.Α), κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού , μισή ώρα πριν την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί
να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθέντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Επίσης, προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.
δ. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Η
επωνυμία
της
αναθέτουσας
αρχής:
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)».
• Ο τίτλος της σύμβασης :

«ΕΝΙΑΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ……./2016 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών): Τετάρτη 02. 11.2016
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•
•
1.2

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα που υποβάλει την προσφορά.
Η ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί».
Προσφορές (Ν. 4412/2016 άρθρα 92, 93,94,95)

I. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισμένο, που θα
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής στον διαγωνισμό , σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
B. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί
ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄, σε δύο
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει
επί ποινή αποκλεισμού, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και
αντίγραφο).
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου
τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής αυτής.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
1. Εμπειρία σε μελέτες σχετικές με το αντικείμενου του παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα σε
εκπόνηση οικονομικών μελετών για ασφαλιστικούς φορείς και λοιπούς φορείς του Δημοσίου
Τομέα, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 1.2 ΙΙ (A). του παρόντος άρθρου στα «Δικαιολογητικά
συμμετοχής»
2. Ομάδα έργου :Η ομάδα του έργου θα στελεχώνεται κατ’ ελάχιστο από έξι άτομα, εκ των οποίων
ένας αναλογιστής με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα Δημόσιων Φορέων (εμπειρία σε τουλάχιστον δύο
(2) αναλογιστικές μελέτες για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), οικονομολόγοι (εκ των οποίων ο
ένας τουλάχιστον να έχει την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ένας τουλάχιστον να είναι
πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής –κάτοχος CFA ή ισοδύναμου τίτλου, και ένας να διαθέτει
γνώσεις τραπεζικής (με επιθυμητή εμπειρία στο αντικείμενο των εγγυητικών επιστολών) και
νομικοί. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπίπτουν περισσότερες από μία ιδιότητες
εκ των ανωτέρω. Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να τεκμηριώνονται από σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος, πιστοποιητικά , τίτλους σπουδών κλπ που θα υποβάλλονται με τον φάκελο της
τεχνικής προσφοράς.
• Όσον αφορά στην εμπειρία του αναλογιστή: θα πρέπει να έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει στην
εκπόνηση δύο (2) τουλάχιστον αναλογιστικών μελετών για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, των σχετικών
βεβαιώσεων ολοκλήρωσης των μελετών αυτών και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα διοίκησης του εκάστοτε αναθέτοντος Φορέα.
ΙΙ. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
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Α. Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
(άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016),
θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά .
 Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 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 του Ν. 4412/2016
και ειδικά:
Α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 , για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75.
 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
-να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν
και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.
-- θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα,
αυτός οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
-να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την
ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
 Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται τα κυριότερα έργα (τίτλος έργου, διάρκεια, Π/Υ) που έχουν
ανατεθεί από ασφαλιστικούς φορείς και λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα και έχουν ολοκληρωθεί από
τον προσφέροντα. Απαιτείται κατ’ ελάχιστον η υποβολή τριών (3) βεβαιώσεων ολοκλήρωσης σχετικών
οικονομικών μελετών. Οι μελέτες θα πρέπει έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης του εκάστοτε
αναθέτοντος Φορέα».
Επισημαίνουμε ότι οι τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ως ανωτέρω θα προσκομιστούν με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα.
 Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά, για κάθε ένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Β.
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4 του Ν. 4412/2016),
θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού φορέα,
και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄. Ο φάκελος επίσης θα περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση
προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο συμμετέχων σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Η πρόταση πρέπει
να περιλαμβάνει όλα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ την παρούσας.
Επίσης :
•
•

•

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναγράφονται τα άτομα που θα αποτελέσουν την ομάδα εργασίας
και να υποβληθούν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα ενός εκάστου εξ αυτών.
Όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, η ομάδα του έργου θα στελεχώνεται κατ’ ελάχιστο από έξι
άτομα, εκ των οποίων ένας αναλογιστής με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα Δημόσιων Φορέων
(εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) αναλογιστικές μελέτες για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης),
οικονομολόγοι (εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να έχει την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή, ένας τουλάχιστον να είναι πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής –κάτοχος CFA ή
ισοδύναμου τίτλου, και ένας να διαθέτει γνώσεις τραπεζικής (με επιθυμητή εμπειρία στο
αντικείμενο των εγγυητικών επιστολών) και νομικοί. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο πρόσωπο μπορεί
να συμπίπτουν περισσότερες από μία ιδιότητες εκ των ανωτέρω.
Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να τεκμηριώνονται από σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος,
πιστοποιητικά , τίτλους σπουδών κλπ που θα υποβάλλονται με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Όσον αφορά στην εμπειρία του αναλογιστή: θα πρέπει να έχει εκπονήσει ή συμμετάσχει στην
εκπόνηση δύο (2) τουλάχιστον αναλογιστικών μελετών για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, των σχετικών
βεβαιώσεων ολοκλήρωσης των μελετών αυτών και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα διοίκησης του εκάστοτε αναθέτοντος Φορέα.
Σε περίπτωση που 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 την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ.
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016),
θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του
συμμετέχοντος .
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ.
• Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον ΦΠΑ.
• Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.
• Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή
που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
• Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
• Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
γλώσσα.
• Στην Οικονομική προσφορά θα γίνεται ανάλυση του χρόνου εργασίας που θα απαιτηθεί κατ΄ άτομο
βάσει της ομάδας που αναφέρεται στη Τεχνική Προσφορά, για την ολοκλήρωση της μελέτης.
ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή
θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.3

Χρόνος ισχύος προσφορών (Ν. 4412/2016, άρθρο 97)

I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ
των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
III. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Ν. 4412/2016, άρθρα 26 & 100)
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Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 1.1 του
παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως εξής:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον
υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα
μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών
μόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα
από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους.
• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την Τετάρτη 02. 11.2016
και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών δικαιολογητικών, όπως
προαναφέρθηκε.
• Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.
3. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αφορά τον
προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για κατακύρωση του διαγωνισμού στον
μειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.2 αυτού του Παραρτήματος, σε ότι
αφορά στα δικαιολογητικά του.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωμα να
ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι
ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω:
α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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 του άρθρου 73 (§1). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73
β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
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τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει είναι
ενήμερος
ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας & επικουρικής)
δ) Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του οικείου Επιμελητήριου (ή ισοδύναμων επαγγελματικών οργανώσεων
αν πρόκειται για αλλοδαπό), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σ’ αυτό και το αντικείμενο
των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
ε) Τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της παραγράφου II (A)του άρθρου 1.2 της παρούσας διακήρυξης.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
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).
4.

Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι
διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Επιπλέον οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το φορέα έκδοσης τους πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
• Τον αριθμό της εγγύησης .
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού
• Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης
• Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
• Στις περιπτώσεις Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ο αριθμός και ο τίτλος της σχετικής σύμβασης.
• Τους όρους ότι:
1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
2) Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
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• Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο μηνών του συμβατικού χρόνου, η οποία θα
παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης την
παραλαβή της μελέτης από την αρμόδια επιτροπή και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων
μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης).
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των
παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν
4412/2016.
5.

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί, μετά την οριστική παραλαβή
της μελέτης από την αρμόδια επιτροπή και εφόσον εγκριθούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α.
•

Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:

α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων).
γ) Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του οφειλόμενου ποσού
μετά τις νόμιμες κρατήσεις
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
•
Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδεται/ονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 61
Α.Φ.Μ. 998146384 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
και θα προσκομιστεί στις υπηρεσίες των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

6.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε διάστημα εντός τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Τομέων
Μηχανικών και ΕΔΕ στον Ανάδοχο. Τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου -που
θα υποβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης – προς τις αρμόδιες Δ/νσεις.
Η οικονομική Μελέτη θα παρουσιαστεί στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. και του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση αυτής.
7.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του και να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατά τα λοιπά
ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
8. Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις ισχύουσες
Προδιαγραφές από τη σχετική Νομοθεσία για αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών
του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου
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που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
9. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με
το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων από τη σύμβαση
εργασιών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών
εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
10. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί, είναι ουσιώδεις και δεσμεύουν
τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως
ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του
αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας στο
άρθρο 203 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
11. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης
που θα υπογραφεί, από την πλευρά του αναδόχου.
12. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την σύμβαση που θα υπογραφεί, με έγγραφη
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους.
13. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ε.Τ.Α.Α.
Ειδικότερα: Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή της κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε
τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
• Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσα άτομα ασχολούνται άμεσα
με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι τα άτομα αυτά είναι σε πλήρη γνώση και
συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
• Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι
οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.
• Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας
• Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στην Ανάδοχο,
το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει πλήρη αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή
και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της
Σύμβασης με υπαιτιότητα της Αναδόχου.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τον Ν 4387/2016 συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον
τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας –
Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της τ. Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τ. τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό τμήμα της περιουσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αφού έχει προηγηθεί προσδιορισμός και αποτίμηση αυτής.
Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο προσδιορισμός και λογιστικός διαχωρισμός των κλάδων
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, επικουρικού και εφάπαξ με σκοπό την αποτίμηση της περιουσίας του ανά
δραστηριότητα. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση και να εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα περιλαμβάνει την διατύπωση συγκεκριμένων
προτάσεων εξασφάλισης μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και οικονομικής λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ., οι
οποίες θα το καταστήσουν βιώσιμο και ικανό να καλύψει τις υποχρεώσεις του άμεσα και μακροπρόθεσμα.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαχωριστούν οι λογαριασμοί του Ταμείου, να αποτιμηθούν και να
κατανεμηθούν ανά δραστηριότητα ανάλογα με το τι αφορούν.
Για την τελευταία 5ετία, θα γίνει επισκόπηση και θα αναλυθούν:
•
Οι οικονομικοί πόροι του Ταμείου
•
Τα έξοδα του Ταμείου
•
Οι υφιστάμενες τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις, πιθανές επισφαλείς απαιτήσεις και
ληξιπρόθεσμες οφειλές
•
Η περιουσία του Ταμείου (ακίνητα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ.) καθώς και οι συμμετοχές.
Οι μέθοδοι και λογιστικοί κανόνες που ακολουθεί το Ταμείο, και με βάση τις οποίες θα διενεργηθεί
η εργασία του Αναδόχου, υπαγορεύονται από τις λογιστικές αρχές του ΠΔ 80/97, τις οποίες και τηρεί
υποχρεωτικά.
Στην μελέτη βιωσιμότητας θα αποτυπωθούν:
•
Περιγραφή της δομής του ΝΠΙΔ βάσει των προβλέψεων του Ν 4387/2016 – Παρουσίαση
των προσφερόμενων υπηρεσιών όπως αυτές προκύπτουν από επιμέρους αλλαγές (θεσμικές και λοιπές
κανονιστικές αλλαγές)
•
Προβλέψεις της αγοράς
•
Ανάλυση και εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του ΝΠΙΔ
•
Ανάλυση των απαιτήσεων του ΝΠΙΔ και εκτίμηση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου
•
Ανάλυση των συνολικών υποχρεώσεων του ΝΠΙΔ και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος
αποπληρωμής
•
Προσδιορισμός τυχόν ταμειακών αναγκών
•
Αποτύπωση προστιθέμενης αξίας των επιμέρους αλλαγών για τη διασφάλιση της
μελλοντικής λειτουργίας του ΝΠΙΔ και την κάλυψη των υποχρεώσεων του έναντι των ασφαλισμένων του σε
άμεσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα
•
Σημειώνουμε ότι το αναλογιστικό μέρος της μελέτης θα πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές εκπόνησης αναλογιστικών μελετών όπως ορίζονται στην σχετική απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ τ.Β. 1432/28.09.2006)
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________
Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /201
Προς: Ε.Τ.Α.Α.
______________________
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 ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
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 τριών χιλίαδων ευρώ (………….. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό Διακήρυξης
12/2016, που αφορά στο διαγωνισμό της ----- ης ---------- 2016, με αντικείμενο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΑΠΟ 1/1/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016 , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12 /2016 Διακήρυξή
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 (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και 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)
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4. Όπως υποσημείωση 3.
5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/
7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
9. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η ΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016.
Στην Αθήνα, σήμερα, την

/2016, μεταξύ:

/

1)
Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό
τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα
αποκαλείται «Εργοδότης»),
και
2) Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο …………….,
οδός …………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ. ……………, αρμόδια Δ.Ο.Υ: ……… και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ………………. με Α.Δ.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Τ.Α.
………… (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, βάσει:
•
Της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του ……ου θέματος της ………………… συνεδρίασης
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ( Α.Δ.Α.
), περί κατακύρωσης του διενεργηθέντος συνοπτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, σε ευρώ, για την για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του
οποίου προβλέπεται από 1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης
έως 60.000 € πλέον του ΦΠΑ, (έως 74.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
•
Της υπ΄ αριθμ πρωτ. ………….. υποβληθείσας στο διενεργηθέντα διαγωνισμό οικονομικής
προσφοράς της συμβαλλόμενης εταιρείας.
•
Της υπ’ αριθμ. ../2016 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την εκπόνηση οικονομικής
μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του οποίου προβλέπεται από 1/1/2017 σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4387/2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000 € πλέον του ΦΠΑ.
• Της απόφασης της Δ.Ε. Μηχανικών & ΕΔΕ Θέμα 3ο-της συνεδρίασης 425/23.05.2016 σχετικά με την
έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ
πρωτογενούς 16REQ0005080443)
• Της απόφασης επί του 12ου θέματος της 405ης /29.06.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ:
6Τ2ΙΟΡΕ1-Β4Δ), σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του
Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του οποίου προβλέπεται από 1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4387/2016, η σχετική εισήγηση έγινε από το Πρόεδρο της Δ.Ε. των Τομέων στο πλαίσιο των διατάξεων
των άρθρων 86-89 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85).
• Του υπ΄ αριθ. Πρωτ. 33344/1189/2-8-2016 εγγράφου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης με το οποίο εγκρίνεται στο Ε.Τ.Α.Α. η
εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέγιστης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 €
(εξήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
• Της υπ’ αριθμ. 410/09.09.2016 (αρ. πρωτ. 61314/13.09.2016 - ΑΔΑ: 6Σ85ΟΡΕ1-ΙΔΦ - ΑΔΑΜ
έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 16REQ005081496), απόφασης δέσμευσης πίστωσης, ποσού 74.400,00 €,
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου
Τομέας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. οικ. έτους 2016, στον ΚΑΕ: 0439.000 ,
• Της απόφασης επί του 18ου θέματος της 414ης /14.09.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α. με κριτήριο
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την
εκπόνηση οικονομικής μελέτης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του οποίου προβλέπεται από 1/1/2017
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00 € πλέον του ΦΠΑ
24%
στον δεύτερο συμβαλλόμενο …………..και αυτός αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομικής μελέτης του
Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η σύσταση του οποίου προβλέπεται από 1/1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4387/2016, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο προσδιορισμός και λογιστικός διαχωρισμός των κλάδων εγγυοδοσίας και
πιστοδοσίας, επικουρικού και εφάπαξ με σκοπό την αποτίμηση της περιουσίας του ανά δραστηριότητα. Στο
πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και να εκπονηθεί
μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα περιλαμβάνει την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων εξασφάλισης
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και οικονομικής λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίες θα το καταστήσουν
βιώσιμο και ικανό να καλύψει τις υποχρεώσεις του άμεσα και μακροπρόθεσμα.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαχωριστούν οι λογαριασμοί του Ταμείου, να αποτιμηθούν και να
κατανεμηθούν ανά δραστηριότητα ανάλογα με το τι αφορούν.
Για την τελευταία 5ετία, θα γίνει επισκόπηση και θα αναλυθούν:
•
Οι οικονομικοί πόροι του Ταμείου
•
Τα έξοδα του Ταμείου
•
Οι υφιστάμενες τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις, πιθανές επισφαλείς απαιτήσεις και
ληξιπρόθεσμες οφειλές
•
Η περιουσία του Ταμείου (ακίνητα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ.) καθώς και οι συμμετοχές.
Οι μέθοδοι και λογιστικοί κανόνες που ακολουθεί το Ταμείο, και με βάση τις οποίες θα διενεργηθεί η
εργασία του Αναδόχου, υπαγορεύονται από τις λογιστικές αρχές του ΠΔ 80/97, τις οποίες και τηρεί
υποχρεωτικά.
Στην μελέτη βιωσιμότητας θα αποτυπωθούν:
•
Περιγραφή της δομής του ΝΠΙΔ βάσει των προβλέψεων του Ν 4387/2016 – Παρουσίαση των
προσφερόμενων υπηρεσιών όπως αυτές προκύπτουν από επιμέρους αλλαγές (θεσμικές και λοιπές
κανονιστικές αλλαγές)
•
Προβλέψεις της αγοράς
•
Ανάλυση και εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του ΝΠΙΔ
•
Ανάλυση των απαιτήσεων του ΝΠΙΔ και εκτίμηση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου
•
Ανάλυση των συνολικών υποχρεώσεων του ΝΠΙΔ και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος
αποπληρωμής
•
Προσδιορισμός τυχόν ταμειακών αναγκών
•
Αποτύπωση προστιθέμενης αξίας των επιμέρους αλλαγών για τη διασφάλιση της μελλοντικής
λειτουργίας του ΝΠΙΔ και την κάλυψη των υποχρεώσεων του έναντι των ασφαλισμένων του σε άμεσο και
μακροπρόθεσμο ορίζοντα
B. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε διάστημα εντός τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Τομέων
Μηχανικών και ΕΔΕ στον Ανάδοχο. Τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου -που
θα υποβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης – προς τις αρμόδιες Δ/νσεις.
Η οικονομική Μελέτη θα παρουσιαστεί από τον Ανάδοχο σε συνεδριάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και
Ε.Δ.Ε. και του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., για την έγκριση αυτής.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ως συνολικό τίμημα για την εκπόνηση της οικονομικής μελέτης, ορίζεται το ποσό των ………….
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ………………………. απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
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Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει
την παραλαβή αυτού από την αρμόδια επιτροπή, την έγκριση της μελέτης & την προσκόμιση από τον
Ανάδοχο των απαραίτητων παραστατικών στο Λογιστήριο των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων,
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει).
• Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον
ανάδοχο.
• Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% επί των προ Φ.Π.Α. ποσών των τιμολογίων και αφού
αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις.
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή
αξία ανά είδος αποστολής (πλέον Φ.Π.Α.) που προσέφερε ο ανάδοχος, τον οποίο και επιβαρύνουν.
Ο Φ.Π.Α. και μόνο βαρύνει τον Εργοδότη (Ταμείο).
Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει, τα εξής:
Α)
Β)
Γ)
Δ)
•

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας.
Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN).
Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61
Α.Φ.Μ. 998146384 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
και θα προσκομίζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του
Ε.Τ.Α.Α. όπως αναλυτικά αναφέρθηκε πιο πάνω.
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις ισχύουσες
Προδιαγραφές από τη σχετική Νομοθεσία για αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών
του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου
που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
Ε. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ε.Τ.Α.Α.
Ειδικότερα:
• Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή της κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες
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πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε
τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
• Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσα άτομα ασχολούνται άμεσα
με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι τα άτομα αυτά είναι σε πλήρη γνώση και
συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
• Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι
οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.
• Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας
• Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στην Ανάδοχο,
το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει πλήρη αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή
και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της
Σύμβασης με υπαιτιότητα της Αναδόχου.
ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης των
συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για
κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της
σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν 4412/16

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, ποσού …………….. € (ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72, παρ. β) του Ν. 4412/2016), εκδοθείσα στις
………….., από …………………..………………………….. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας
σύμβασης ή της προσφοράς του Αναδόχου δεν τηρηθεί, θεωρουμένων όλων των όρων ως ουσιωδών, το Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, προ πέντε τουλάχιστον
εργάσιμων ημερών, την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
Αναδόχου.
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη
εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου .
Η. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.
• Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και της διακήρυξης
Νο …………./2016 του
διενεργηθέντος από το Ε.Τ.Α.Α. σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
………………………………….. οικονομικής προσφοράς με την οποία ο ανάδοχος συμμετείχε σε αυτόν,
είναι ουσιώδεις και δεσμεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων
όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., μέσω της
προβλεπόμενης διαδικασίας στο άρθρο 203 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
• Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας
σύμβασης.
• Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση
με το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθέντων από τη σύμβαση
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εργασιών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών
εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
• Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.
• Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα
νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
• Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι
ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των
συμβαλλομένων μερών.
• Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την σύμβαση που θα υπογραφεί, με έγγραφη
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους.
• Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων.
Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών,
εφαρμοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό.
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων και για επικύρωση της συμφωνίας τους συντάχθηκε
και υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από ένα το κάθε
συμβαλλόμενο μέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συμβάσεων του Ε.Τ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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