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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 32.258 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ
ΦΠΑ 24% (40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%).
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 2ος όροφος - Αίθουσα ∆.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

8/12/2016

Πέµπτη

9:30 π.µ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Έως 32.258 € πλέον Φ.Π.Α.
(ή έως 40.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%)

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη :
1.
1.1

1.2

Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
Του ιδρυτικού νόµου του Ε.Τ.Α.Α. Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/ Α΄/03.04.08) «
∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.»
Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994), «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις».
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Tου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010), «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη».
Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.A΄), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016), άρθρο 375 παρ. 7, περί επιβολής κράτησης
0,06 % επί της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
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».
Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»).
Την υπ΄ αριθµ οικ. 21533/293/12.09.2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Περί προδιαγραφών εκπόνησης αναλογιστικών µελετών»
(ΦΕΚ 1432/Β/28-9-2006)

2. Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα:
2.1 Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11.08.2010) του

Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
ου
ης
2.2 Την απόφαση επί του 9 θέµατος της 408 /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ), σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών
διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του
Ε.Τ.Α.Α.
ου
ης
2.3 Την απόφαση επί του 8 θέµατος της 410 /03.08.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1-ΖΘΞ), σχετικά µε την αντικατάσταση µελών των
επιτροπών του Ε.Τ.Α.Α. που συγκροτήθηκαν µε την απόφαση επί του 9ου θέµατος
της 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆Σ του.
ου
ης
2.4 Την απόφαση επί του 13 θέµατος της 396 /27.04.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς : 16REQ005336566) σχετικά Α) µε την έγκριση
σκοπιµότητας για την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης α) του κλάδου εφάπαξ παροχών
του Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων β) του Τοµέα
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και γ) των κλάδων Πρόνοιας των Τοµέων του
ΤΑΝ., η σχετική εισήγηση έγινε από το Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής των Τοµέων
Μηχανικών και Ε∆Ε και τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ.
ης
ο
2.5 Την απόφαση µε αριθµό 1152 της 425 / 23-5-2016 συνεδρίασης – θέµα 4 της
∆ιοικούσας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την έγκριση
σκοπιµότητας για την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτες α) του κλάδου εφάπαξ παροχών
του Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε και β) του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων .
2.6 H υπ΄ αριθ. Πρωτ. 22409/760/7-6-2016 απόφαση έγκρισης του Υπουργού
Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το οποίο εγκρίθηκε
η διάθεση ποσού 40.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την εκπόνηση αναλογιστικών
µελετών για τους Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ.
2.7 Την υπ’ αριθµ. 125 (αρ. πρωτ149998/21-6-2016 - Α∆Α: 7528ΟΡΕΙ-9∆Θ - Α∆ΑΜ
έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ005353666), απόφαση δέσµευσης πίστωσης,
ποσού 40.000,00 €, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων ∆ιοίκησης & Λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α οικ. έτους 2016, στον ΚΑΕ:
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0010043900 ,
ου
ης
2.8 Την απόφαση επί του 8 θέµατος της 423 /09-11-2016 συνεδρίασης του ∆.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 αναλογιστικών µελετών για τους
Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ ποσού 32.258 πλέον ΦΠΑ 24% €.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σε ευρώ, για την εκπόνηση αναλογιστικών
µελετών για τους Τοµείς του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ , ήτοι τον Τοµέα Πρόνοιας
Μηχανικών και Ε∆Ε , τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, τον Τοµέα
Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών, τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών & τον Τοµέα
Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος Πρόνοιας), συνολικού ποσού 32.258€ πλέον ΦΠΑ
24% (ή 40.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
όπως αναφέρεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
∆ιακήρυξης 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).
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να
υποβληθούν µέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30 στο Τµήµα
Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2ο
όροφος.

3.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος
όροφος, αίθουσα ∆.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8/12/ 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30

4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά τις 9:30 της Πέµπτης 8/12/2016, δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.
5. ∆εν 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. ∆ικαίωµα 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.
I. Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής (Κριτήρια επιλογής)
Ο συµµετέχων θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό:
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 Να διαθέτει εµπειρία σε µελέτες σχετικές µε το αντικείµενο της παρούσας
διακήρυξης. Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει δύο
τουλάχιστον αναλογιστικές µελέτες , οι οποίες θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα
αρµόδια όργανα διοίκησης του εκάστοτε αναθέτοντος Φορέα. Οι δύο αναλογιστικές
µελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 Να διαθέτει Οµάδα έργου µε επικεφαλής αυτής αναλογιστή ο οποίος να διαθέτει
αποδεδειγµένη εµπειρία εκπόνησης ή συµµετοχής σε οµάδα έργου, δύο τουλάχιστον
αναλογιστικών µελετών για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
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.
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.
II.

∆εν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό (αποκλείονται) όσοι οικονοµικοί φορείς βάσει
του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
ΙΙ.1. Yπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους, δηλαδή:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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 κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 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),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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),
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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/∆ΕΥ
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Σηµείωση: Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται 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.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΙΙ.2 Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή 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
ΙΙ.3 εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,
ΙΙ.4 ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται
όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους.
ΙΙ.4 Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού
ΙΙ.5 Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016
ΙΙ.6 εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 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,
ΙΙ.7εάν ο οικονοµικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 79
ΙΙ.8 εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει
εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση
ΙΙ.9 Έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
ΙΙ.10 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
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 από τις κ.κ. Ε. Κατσαριώτη, Ι. Μπάτσου,
τηλ. 210 5217 327, 210 5217 320, fax 210 5217 407.
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Επί του αντικειµένου της διακήρυξης πληροφορίες παρέχονται από τις κάτωθι ∆/νσεις:
-∆/νση Συντάξεων & Ασφάλισης για τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε-κ.
Κ. Καραγιαννάκης τηλ. 210 3740200
-∆/νση Ασφάλισης & Παροχών για τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων –κ. Α. Πηλιχού τηλ. 210 3740547
-∆/νση Ασφάλισης & Παροχών για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών –κ. Ζ.
Κοτσάνη τηλ. 210 3660901-2
∆/νση Ασφάλισης & Παροχών τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών κ. ∆.
Σιµάτος τηλ. 210 8846390 &
∆/νση Ασφάλισης & Παροχών για τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων
(κλάδος Πρόνοιας) κ. Π. Τραυλού τηλ. 210 3306515
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».

9.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».

9.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

9.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ «ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ».

9.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

6

Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
(Όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)

CPV

79311400-1

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ

Ευρώ (€)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ THΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Τοµέας Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε
Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών
Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος Πρόνοιας).

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη :Έως 40.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. Αναλυτικά:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ∆ΑΠΑΝΗ





ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

για τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε µέχρι του ποσού των
16.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
για τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων µέχρι του ποσού
των 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών µέχρι του ποσού των
11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών µέχρι του ποσού των
6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
& για τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος
Πρόνοιας)µέχρι του ποσού των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός εξόδων οικ. Έτους 2016 του προϋπολογισµού δαπανών
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Ε.Τ.Α.Α
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Ο χρόνος παράδοσης των µελετών ορίζεται εντός χρονικού διαστήµατος 45
ηµερολογιακών ηµερών, από την παράδοση των απαιτούµενων στοιχείων από τις
αρµόδιες ∆/νσεις των Τοµέων στον Ανάδοχο.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την
υπογραφή της Σύµβασης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου στις αρµόδιες
∆ιευθύνσεις.

• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή
υπηρεσιών στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο
πάνω κρατήσεων.
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύµβασης µε τον ανάδοχο.
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Ανήκει στη ∆ιακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
1.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 - Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2ος όροφος.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέµπτη 8/12/2016 ώρα 9:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέµπτη 8/12/2016 ώρα 9:30

α. Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό,
καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία.

πρέπει να

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
αποσφραγιστούν.

που

υποβάλλονται

εκπρόθεσµα,

επιστρέφονται,

δ. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο
αναγράφονται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµµατα:

χωρίς

να

πρέπει να

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)».
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• Ο τίτλος της σύµβασης :
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16/2016 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 32.258 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ.
• Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών:
Πέµπτη 8/12/2016 ώρα 9:30
• Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα που υποβάλει την προσφορά.
• Η ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί».
1.2

Προσφορές (Ν. 4412/2016 άρθρα 92, 93,94,95)

Ι. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εµπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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.

ΙΙ. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
Α. Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 .

Υπεύθυνη ∆ήλωση 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:
-δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
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ακόλουθους λόγους, δηλαδή:

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή 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
-είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής)
- είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο (ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπό), ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονοµαζόµενες) προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους,
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο
- δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 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
-δε σύναψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού
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-ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι σύµφωνος µε την διακήρυξη, αναφέροντας τον
χρόνο ισχύος της προσφοράς του
-πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής (ελάχιστες απαιτήσεις συµµετοχής) όπως έχουν
καθοριστεί στην παρούσα διακήρυξη και σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016.
-ότι, εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον 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.
- ότι, κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφόσον του ανατεθεί, θα τηρεί τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του
Ν.4412/2016.
-ότι, δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
- ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας , θα υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά
- ότι. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης (αναγράφοντας
τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει)
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον έχοντα
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Τα σχετικά µε την υπογραφή των προβλεπόµενων στο άρθρο 79 του Νόµου 4412/2016
ενηµερωµένων υπεύθυνων δηλώσεων για το σύνολο των περιπτώσεων ρυθµίζονται από τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 73§1 τελευταίο εδάφιο του ως άνω Νόµου.

Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται τα κυριότερα σχετικά έργα που έχουν
ανατεθεί στον Οικονοµικό Φορέα.
Στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρονται δύο τουλάχιστον εκπονηθείσες αναλογιστικές
µελέτες που θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα διοίκησης του εκάστοτε
αναθέτοντος Φορέα. Οι δύο αναλογιστικές µελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί για Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
Επισηµαίνουµε ότι οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των δύο αναλογιστικών µελετών 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
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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.
 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα άτοµα που θα αποτελέσουν την
Οµάδα του έργου και να υποβληθούν αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα ενός
εκάστου εξ αυτών. Επικεφαλής της οµάδας του έργου θα είναι αναλογιστής, ο οποίος
θα διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία εκπόνησης ή συµµετοχής σε οµάδα έργου, δύο
τουλάχιστον αναλογιστικών µελετών για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την εµπειρία, επάρκεια, ιδιότητες,
των µελών της οµάδας του έργου (π.χ. σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος, πιστοποιητικά ,
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας κ.λ.π.) όπως απαιτείται ανωτέρω ή
αναφέρεται στα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της οµάδας του έργου, θα
προσκοµιστούν µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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, αναλυτικά για κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. και
δεν πρέπει να υπερβαίνουν επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι όρια ανά τοµέα :
 για τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε µέχρι του ποσού των
16.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 για τον Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων µέχρι του ποσού
των 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών µέχρι του ποσού των
11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών µέχρι του ποσού των
6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.


& για τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος Πρόνοιας) µέχρι του ποσού
των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

• 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 ∆.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.
ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
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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
διακοσίων σαράντα (240) ηµερών από την επόµενη ηµέρα 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.
100)

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (Ν. 4412/2016, άρθρα 26 &

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
Πέµπτη 8/12/2016 ώρα 9:30 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 ) .
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Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
και αφορά την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των οικονοµικών φορέων 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 ∆.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.
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
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 προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά τα
οποία αναφέρει στις υπεύθυνες δηλώσεις ότι διαθέτει, όπως:
α) απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςµέλους 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 τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ¨του N.4412/2016
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 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) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
δ)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)
ε) 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.
στ) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ολοκλήρωσης δύο τουλάχιστον αναλογιστικών µελετών,
οι οποίες θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα διοίκησης του εκάστοτε
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αναθέτοντος Φορέα. Οι δύο αναλογιστικές µελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί για Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
ζ) Τα σχετικά δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την εµπειρία /τεχνική επάρκεια, των µελών
της οµάδας του έργου (π.χ. τίτλοι σπουδών, σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
πιστοποιητικά /βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας/εγγραφής σε µητρώα , πιστοποιητικά
/βεβαιώσεις εκπόνησης ή συµµετοχής σε οµάδα έργου, δύο τουλάχιστον αναλογιστικών
µελετών για Φ.Κ.Α. που αφορούν τον επικεφαλής της οµάδας έργου αναλογιστή., κ.λ.π)
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).
• Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν 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 των αναλογιστικών µελετών και την πλήρη
εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας
διακήρυξης).
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.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.

16

5. Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)
Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα πραγµατοποιηθεί, µετά την οριστική
παραλαβή κάθε αναλογιστικής 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 ∆απανών ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Ε.Τ.Α.Α 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.
•
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία, για κάθε αναλογιστική µελέτη του
κλάδου Πρόνοιας εκάστου Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10433
Α.Φ.Μ. 998146384 - ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
6.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρόνος παράδοσης των µελετών ορίζεται εντός χρονικού διαστήµατος 45 ηµερολογιακών
ηµερών, από την παράδοση των απαιτούµενων στοιχείων από τις αρµόδιες ∆/νσεις των
Τοµέων στον Ανάδοχο.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
Σύµβασης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.
Οι αναλογιστικές Μελέτες για τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε & τον Τοµέα
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής (∆.Ε.) Μηχανικών και Ε.∆.Ε. & κατόπιν στο ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Οι αναλογιστικές Μελέτες για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών, τον Τοµέα
Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών & τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος
Πρόνοιας) θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση της ∆.Ε. Νοµικών & κατόπιν στο ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α.
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 ∆.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.
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
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προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά
τον ανάδοχο.
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η παρούσα διακήρυξη και η υπό σύναψη σύµβαση διέπονται από την
Ελληνική νοµοθεσία. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 το οποίο και εφαρµόζεται κατ΄ αναλογία.
Ο συµµετέχων υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του
Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής. Όπου απαιτείται η κατάθεση σχετικών παραβόλων, αυτά
κατατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθ. Π1/2390/2013 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2677/2013).
11. 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.
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.
12. 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.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείµενο του έργου
Αντικείµενο του έργου είναι η εκπόνηση αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του κλάδου
Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και συγκεκριµένα τους :
1. Τοµέας Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε
2. Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
3. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών
4. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
5. Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος Πρόνοιας),
τηρούµενων των κείµενων διατάξεων και λαµβάνοντας υπόψη την Υπ. Απόφαση υπ΄αριθµ.
Οικ 21533/293/28.06.2006 ( ΦΕΚ 1432/Β) «Προδιαγραφές εκπόνησης αναλογιστικών
µελετών», καθώς και τις εγκυκλίους 181/08.12.1997 & οικ. 11231/09.05.2008.
(Οι αναλογιστικές µελέτες θα πρέπει -σύµφωνα µε την Υπ. Απόφαση υπ΄αριθµ. Οικ
21533/293/28.06.2006 ( ΦΕΚ 1432/Β)- να περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Στατιστικά στοιχεία.
1.1
Για τους εν ενεργεία ασφαλισµένους:
- το φύλο
- η ηλικία ή η ηµεροµηνία γέννησης
- τα έτη ή οι ηµέρες ασφάλισης που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των παροχών
και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
- οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
- τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
- οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές παροχές
- η ηµεροµηνία ασφάλισης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε Φορέα
1.2
Για τους συνταξιούχους:
- το φύλο
- η ηλικία ή η ηµεροµηνία γέννησης
- η κατηγορία σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ορφάνιας, αναπηρίας)
- το ποσό της µηνιαίας σύνταξης
- η ηµεροµηνία συνταξιοδότησης
2.
Οικονοµικά στοιχεία.
2.1 Απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας
2.2 Περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.)
3.
Τεκµηριωµένες εκτιµήσεις.
Σε κάθε µελέτη θα περιλαµβάνονται τεκµηριωµένες εκτιµήσεις για τις παρακάτω
παραµέτρους, οι οποίες υπεισέρχονται στις αποτιµήσεις και επηρεάζουν ουσιαστικά τα
αναλογιστικά ισοζύγια, δηλαδή:
3.1 Ετήσια µελλοντική απόδοση περιουσίας.
3.2 Ετήσια µελλοντική αύξηση µισθών των εν ενεργεία ασφαλισµένων.
3.3 Ετήσια µελλοντική αύξηση συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.
3.4 Ετήσιος ρυθµός αποχώρησης από τον φορέα χωρίς δικαίωµα παροχών.
3.5 Ετήσιος ρυθµός εισόδου νέων ασφαλισµένων και στοιχεία αυτών (φύλο,
19

ηλικία, µισθός κ.λπ.).
3.6 Πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.
Εφεξής, οι ανωτέρω εκτιµήσεις θα υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους στη
∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
4.
Περιεχόµενα της µελέτης.
Η αναλογιστική µελέτη που θα συνταχθεί για κάθε Τοµέα πρέπει να ακολουθεί τα διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα που ισχύουν για αναλογιστικές µελέτες κοινωνικής ασφάλισης και να
περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα εξής βασικά κεφάλαια:
4.1. Σκοπός της µελέτης.
4.2.Συνοπτική περιγραφή των καταστατικών διατάξεων εισφορών/παροχών/προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης.
4.3. Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
4.4. Περιουσιακά στοιχεία.
4.5. Αναλογιστικές παραδοχές.
4.6. Τα αναλογιστικά µοντέλα των υπολογισµών και ειδικότερα:
Τα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων και τις
αναλογιστικές παραδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται χωριστά για άνδρες και γυναίκες,
η παρούσα αξία των:
- εισφορών των ασφαλισµένων παρούσας και µέλλουσας γενιάς.
- εισφορών των εργοδοτών παρούσας και µέλλουσας γενιάς.
- κοινωνικών πόρων ή άλλων κατηγοριών εσόδων εφόσον υπάρχουν
- παροχών προς τους ασφαλισµένους παρούσας και µέλλουσας γενιάς (χωριστά για
συσσωρευµένα και µελλοντικά δικαιώµατα). - παροχών προς τους ήδη συνταξιούχους. λοιπών εξόδων.
4.7. Αναλογιστικό ισοζύγιο.
4.8. Συµπεράσµατα Συντελεστής Οικονοµικής Επικάλυψης (Σ.Ο.Ε.) Προτάσεις.
5.
Προεξοφλητικό επιτόκιο.
Ως ονοµαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο εκπόνησης αναλογιστικών µελετών ορίζεται ο
µέσος όρος απόδοσης των Ελληνικών Κρατικών Οµολόγων εικοσαετούς διάρκειας, έκδοσης
της τελευταίας πενταετίας. Για τον προσδιορισµό του καθαρού προεξοφλητικού επιτοκίου
λαµβάνεται υπόψη η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για το µελλοντικό πληθωρισµό της Ελλάδος.
6.

Βιοµετρικοί πίνακες.

Στην εκπόνηση αναλογιστικών µελετών θα χρησιµοποιούνται οι πίνακες EVK 2000.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης, ο
αναλογιστής δύναται να ζητήσει από τον Ασφαλιστικό Φορέα επιπρόσθετα στατιστικά και
οικονοµικά στοιχεία.
Επίσης σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. : οικ. 7253/241/17.02.2016 έγγραφο του
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι
αναλογιστικές µελέτες απαιτείται να περιλαµβάνουν, µεταξύ των άλλων, πλέον των
αναλογιστικών ισοζυγίων και τα ακόλουθα στοιχεία:
Σενάριο 1. Χρηµατοροή όπου α)το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα έως το 2013 θα
υπολογίζεται σύµφωνα µε το καταστατικό του Ταµείου και τις περικοπές που έχουν ορισθεί
από την νοµοθεσία και β) το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα από το 2014 και µετά θα
υπολογίζεται µε συσσώρευση εισφορών µε τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ.
Σεναριο 2. Χρηµατοροή όπου η συνολική παροχή θα υπολογίζεται µε συσσώρευση
εισφορών µε τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ.
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Σενάριο 3. Χρηµατοροή όπου α) το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα ως το 2013 θα
υπολογίζεται µε το σύστηµα καθορισµένων παροχών αλλά µε την εύρεση κατάλληλου
ποσοστού αναπλήρωσης και ενιαίου κανόνα για το συντάξιµο µισθό, για όλους τους
ασφαλισµένους και για όλα τα έτη και β) το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα από το 2014
και µετά θα υπολογίζεται µε συσσώρευση εισφορών µε τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου
της Ττε.
Το κατάλληλο ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης και ο κατάλληλος ενιαίος κανόνας για το
συντάξιµο µισθό, για όλους τους ασφαλισµένους και για όλα τα έτη, πρέπει να προσδιοριστεί
έτσι ώστε τα αποτελέσµατα αυτού του σεναρίου να προσεγγίζουν τα οικονοµικά
αποτελέσµατα του 2ου σεναρίου.
Και στα τρία σενάρια πρέπει να υπολογιστούν και οι οφειλόµενες παροχές
(εκκρεµότητες ως προς τις παροχές)
Και στα τρία σενάρια πρέπει να συνεκτιµώνται στη χρηµατοροή οι εκάστοτε
οφειλόµενες παροχές και τα αντίστοιχα εκάστοτε ποσά που προέρχονται από
χρηµατοδότηση, άλλη από τα πραγµατικά έσοδα του εκάστου Τοµέα.
Όσον αφορά το τεχνικό επιτόκιο των αναλογιστικών µελετών , εκτός από το ισχύον
3,15% να υπάρχει και υπόθεση µε τεχνικό επιτόκιο 2% για όλα τα σενάρια. Εκτός από τα
στοιχεία που πρέπει να παρασχεθούν από τους Τοµείς για την εκπόνηση της µελέτης,
απαιτείται να δοθεί εκτίµηση από τις υπηρεσίες του Τοµέα για το ρυθµό έκδοσης
αποφάσεων.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________
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 ……………… ευρώ (………….. €), για την καλή
εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό ∆ιακήρυξης ../2016, που αφορά στο διαγωνισµό της 8 ης
∆εκεµβρίου 2016, µε αντικείµενο: ………………………….., σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ.
16 /2016 ∆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 (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.
. 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. 4412/2016
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.
2
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 32.258 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ.
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 ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του
∆.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
∆.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο ………………. µε Α.∆.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 ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του …. θέµατος της …………
συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ( Α.∆.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
αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ
προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 32.258 € πλέον του ΦΠΑ,
•
Της υπ΄ αριθµ πρωτ. ………….. υποβληθείσας στο διενεργηθέντα διαγωνισµό
οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.
•
Της υπ’ αριθµ. 16/2016 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σε ευρώ,
για την εκπόνηση αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ
προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 32.258 € πλέον του ΦΠΑ,
•
Την απόφαση επί του 13ου θέµατος της 396ης /27.04.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς: 16REQ005336566)
σχετικά Α) µε την έγκριση
σκοπιµότητας για την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης α) του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων β) του Τοµέα Πρόνοιας
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και γ) των κλάδων Πρόνοιας των Τοµέων του ΤΑΝ., η
σχετική εισήγηση έγινε από το Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής των Τοµέων Μηχανικών
και Ε∆Ε και τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ.
•
Την απόφαση µε αριθµό 1152 της 425ης / 23-5-2016 συνεδρίασης – θέµα 4ο της
∆ιοικούσας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την έγκριση
σκοπιµότητας για την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτες α) του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε και β) του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων
•
Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 22409/760/7-6-2016 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης µε το οποίο
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εγκρίνεται η διάθεση ποσού 40.000€ για την εκπόνησης αναλογιστικών µελετών για τους
Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ.
•
Την υπ’ αριθµ. 125 (αρ. πρωτ149998/21-6-2016 - Α∆Α: 7528ΟΡΕΙ-9∆Θ - Α∆ΑΜ
έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ005353666), απόφαση δέσµευσης πίστωσης, ποσού
40.000,00 €, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ. οικ. έτους 2016, στον ΚΑΕ: 0010043900 ,
•
Την απόφαση επί του 8ου θέµατος της 423ης /09-11-2016 συνεδρίασης του ∆.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 αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς
του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ ποσού 32.258 € πλέον ΦΠΑ 24%.
στην συµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία «……………………………..», και αυτή
αναλαµβάνει την εκπόνηση αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας
του ΕΤΑΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκπόνηση αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ
και συγκεκριµένα τους :
6. Τοµέας Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε
7. Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
8. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών
9. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
10. Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος Πρόνοιας).
τηρούµενων των κείµενων διατάξεων και λαµβάνοντας υπόψη την Υπ. Απόφαση υπ΄αριθµ.
Οικ 21533/293/28-6-2006 ( ΦΕΚ 1432/β) καθώς και τις εγκυκλίους 181/8-12-1997 οικ.
11231/9-5-2008.
Αντικείµενο του έργου
Αντικείµενο του έργου είναι η εκπόνηση αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του κλάδου
Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και συγκεκριµένα τους :
1. Τοµέας Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε
2. Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
3. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών
4. Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
5. Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος Πρόνοιας),
τηρούµενων των κείµενων διατάξεων και λαµβάνοντας υπόψη την Υπ. Απόφαση υπ΄αριθµ.
Οικ 21533/293/28.06.2006 ( ΦΕΚ 1432/Β) «Προδιαγραφές εκπόνησης αναλογιστικών
µελετών», καθώς και τις εγκυκλίους 181/08.12.1997 & οικ. 11231/09.05.2008.
(Οι αναλογιστικές µελέτες θα πρέπει -σύµφωνα µε την Υπ. Απόφαση υπ΄αριθµ. Οικ
21533/293/28.06.2006 ( ΦΕΚ 1432/Β)- να περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Στατιστικά στοιχεία.
1.1
Για τους εν ενεργεία ασφαλισµένους:
- το φύλο
- η ηλικία ή η ηµεροµηνία γέννησης
- τα έτη ή οι ηµέρες ασφάλισης που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των παροχών
και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
- οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
- τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
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- οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές παροχές
- η ηµεροµηνία ασφάλισης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε Φορέα
1.2
Για τους συνταξιούχους:
- το φύλο
- η ηλικία ή η ηµεροµηνία γέννησης
- η κατηγορία σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ορφάνιας, αναπηρίας)
- το ποσό της µηνιαίας σύνταξης
- η ηµεροµηνία συνταξιοδότησης
2.
Οικονοµικά στοιχεία.
2.1 Απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας
2.2 Περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.)
3.
Τεκµηριωµένες εκτιµήσεις.
Σε κάθε µελέτη θα περιλαµβάνονται τεκµηριωµένες εκτιµήσεις για τις παρακάτω
παραµέτρους, οι οποίες υπεισέρχονται στις αποτιµήσεις και επηρεάζουν ουσιαστικά τα
αναλογιστικά ισοζύγια, δηλαδή:
3.1 Ετήσια µελλοντική απόδοση περιουσίας.
3.2 Ετήσια µελλοντική αύξηση µισθών των εν ενεργεία ασφαλισµένων.
3.3 Ετήσια µελλοντική αύξηση συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.
3.4 Ετήσιος ρυθµός αποχώρησης από τον φορέα χωρίς δικαίωµα παροχών.
3.5 Ετήσιος ρυθµός εισόδου νέων ασφαλισµένων και στοιχεία αυτών (φύλο,
ηλικία, µισθός κ.λπ.).
3.6 Πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.
Εφεξής, οι ανωτέρω εκτιµήσεις θα υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους στη
∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
4.
Περιεχόµενα της µελέτης.
Η αναλογιστική µελέτη που θα συνταχθεί για κάθε Τοµέα πρέπει να ακολουθεί τα διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα που ισχύουν για αναλογιστικές µελέτες κοινωνικής ασφάλισης και να
περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα εξής βασικά κεφάλαια:
4.1. Σκοπός της µελέτης.
4.2.Συνοπτική περιγραφή των καταστατικών διατάξεων εισφορών/παροχών/προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης.
4.3. Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
4.4. Περιουσιακά στοιχεία.
4.5. Αναλογιστικές παραδοχές.
4.6. Τα αναλογιστικά µοντέλα των υπολογισµών και ειδικότερα:
Τα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων και τις
αναλογιστικές παραδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται χωριστά για άνδρες και γυναίκες,
η παρούσα αξία των:
- εισφορών των ασφαλισµένων παρούσας και µέλλουσας γενιάς.
- εισφορών των εργοδοτών παρούσας και µέλλουσας γενιάς.
- κοινωνικών πόρων ή άλλων κατηγοριών εσόδων εφόσον υπάρχουν
- παροχών προς τους ασφαλισµένους παρούσας και µέλλουσας γενιάς (χωριστά για
συσσωρευµένα και µελλοντικά δικαιώµατα). - παροχών προς τους ήδη συνταξιούχους. λοιπών εξόδων.
4.7. Αναλογιστικό ισοζύγιο.
4.8. Συµπεράσµατα Συντελεστής Οικονοµικής Επικάλυψης (Σ.Ο.Ε.) Προτάσεις.
5.

Προεξοφλητικό επιτόκιο.
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Ως ονοµαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο εκπόνησης αναλογιστικών µελετών ορίζεται ο
µέσος όρος απόδοσης των Ελληνικών Κρατικών Οµολόγων εικοσαετούς διάρκειας, έκδοσης
της τελευταίας πενταετίας. Για τον προσδιορισµό του καθαρού προεξοφλητικού επιτοκίου
λαµβάνεται υπόψη η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για το µελλοντικό πληθωρισµό της Ελλάδος.
6.

Βιοµετρικοί πίνακες.

Στην εκπόνηση αναλογιστικών µελετών θα χρησιµοποιούνται οι πίνακες EVK 2000.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης, ο
αναλογιστής δύναται να ζητήσει από τον Ασφαλιστικό Φορέα επιπρόσθετα στατιστικά και
οικονοµικά στοιχεία.
Επίσης σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. : οικ. 7253/241/17.02.2016 έγγραφο του
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι
αναλογιστικές µελέτες απαιτείται να περιλαµβάνουν, µεταξύ των άλλων, πλέον των
αναλογιστικών ισοζυγίων και τα ακόλουθα στοιχεία:
Σενάριο 1. Χρηµατοροή όπου α)το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα έως το 2013 θα
υπολογίζεται σύµφωνα µε το καταστατικό του Ταµείου και τις περικοπές που έχουν ορισθεί
από την νοµοθεσία και β) το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα από το 2014 και µετά θα
υπολογίζεται µε συσσώρευση εισφορών µε τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ.
Σεναριο 2. Χρηµατοροή όπου η συνολική παροχή θα υπολογίζεται µε συσσώρευση
εισφορών µε τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ.
Σενάριο 3. Χρηµατοροή όπου α) το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα ως το 2013 θα
υπολογίζεται µε το σύστηµα καθορισµένων παροχών αλλά µε την εύρεση κατάλληλου
ποσοστού αναπλήρωσης και ενιαίου κανόνα για το συντάξιµο µισθό, για όλους τους
ασφαλισµένους και για όλα τα έτη και β) το τµήµα της παροχής για δικαιώµατα από το 2014
και µετά θα υπολογίζεται µε συσσώρευση εισφορών µε τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου
της Ττε.
Το κατάλληλο ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης και ο κατάλληλος ενιαίος κανόνας για το
συντάξιµο µισθό, για όλους τους ασφαλισµένους και για όλα τα έτη, πρέπει να προσδιοριστεί
έτσι ώστε τα αποτελέσµατα αυτού του σεναρίου να προσεγγίζουν τα οικονοµικά
αποτελέσµατα του 2ου σεναρίου.
Και στα τρία σενάρια πρέπει να υπολογιστούν και οι οφειλόµενες παροχές
(εκκρεµότητες ως προς τις παροχές)
Και στα τρία σενάρια πρέπει να συνεκτιµώνται στη χρηµατοροή οι εκάστοτε
οφειλόµενες παροχές και τα αντίστοιχα εκάστοτε ποσά που προέρχονται από
χρηµατοδότηση, άλλη από τα πραγµατικά έσοδα του εκάστου Τοµέα.
Όσον αφορά το τεχνικό επιτόκιο των αναλογιστικών µελετών , εκτός από το ισχύον
3,15% να υπάρχει και υπόθεση µε τεχνικό επιτόκιο 2% για όλα τα σενάρια. Εκτός από τα
στοιχεία που πρέπει να παρασχεθούν από τους Τοµείς για την εκπόνηση της µελέτης,
απαιτείται να δοθεί εκτίµηση από τις υπηρεσίες του Τοµέα για το ρυθµό έκδοσης
αποφάσεων.

26

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρόνος παράδοσης των µελετών ορίζεται εντός χρονικού διαστήµατος 45 ηµερολογιακών
ηµερών, από την παράδοση των απαιτούµενων στοιχείων από τις αρµόδιες ∆/νσεις των
Τοµέων στον Ανάδοχο.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
Σύµβασης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.
Οι αναλογιστικές Μελέτες για τον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε & τον Τοµέα
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής (∆.Ε.) Μηχανικών και Ε.∆.Ε. & κατόπιν στο ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Οι αναλογιστικές Μελέτες για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών, τον Τοµέα
Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών & τον Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (κλάδος
Πρόνοιας) θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση της ∆.Ε. Νοµικών & κατόπιν στο ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α.
∆.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ως συνολικό τίµηµα για την εκπόνηση αναλογιστικών µελετών για τους Τοµείς του
Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ, ορίζεται το ποσό των ………….σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. …………………προσφορά
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. ………………………. απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Αναλυτικά για κάθε Τοµέα ανά Κλάδο Πρόνοιας;
……………………..
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών 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.

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη
συνολική καθαρή αξία (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) Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
Γ) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
∆) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.
•
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία, για κάθε αναλογιστική µελέτη του
κλάδου Πρόνοιας εκάστου Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μάρνη 22 - Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Α.Φ.Μ. 998146384 - ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
και θα προσκοµίζονται στο Ε.Τ.Α.Α. όπως αναλυτικά αναφέρθηκε πιο πάνω.
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Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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 ∆.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.
ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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
∆.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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
• 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 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.
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• 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.
• 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 επτά ( 7) πρωτότυπα ίσης αξίας και
έλαβε από ένα ο Ανάδοχος και έξι (6) το Ε.Τ.Α.Α. εκ των οποίων ένα θα καταχωρηθεί στο
αρχείο συµβάσεων του Τµήµατος Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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