21PROC008556085 2021-05-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διακήρυξη
Αριθ. 3562/ΒΒ/2021
Ηλεκτρονικού Διεθνούς
[άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)]
Ανοικτού Διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής,
για
την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε:

(Α) Μέτρα/ Δράσεις Προβολής και Αξιολόγησης και
(Β) Συνοδευτικά Εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης
φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Φρούτων,
Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία
Συνολικής Προϋπολογισθείσας αξίας 2.001.250 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (480.300 € αξία ΦΠΑ)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και
Υποδομών

Ταχυδρομική διεύθυνση

Μενάνδρου 22

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 52

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 300

Τηλέφωνο

+30.210.212.5090

Φαξ

+30.210.524.1841

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

vvlachogiorgou@minagric.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βασιλική Βλαχογιώργου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.minagric.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.minagric.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και αποτελεί κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ), κατά την έννοια του
αρθρ. 2, παρ. 1, περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας
Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας αρχής (Α.Α.)
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής εμπίπτει στην κατηγορία των Γενικών Δημόσιων
Υπηρεσιών, κατά την κατηγοριοποίηση της παρ. Ι5) του Τμήματος Ι του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 (L 296).
Εφαρμοστέο δίκαιο
Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.eprocurement.gov.gr [διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)].
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr.
γ)
Το πλήρες σώμα της παρούσης Διακήρυξης είναι επίσης διαθέσιμο στην πύλη του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.minagric.gr).
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση
επισπευσμένης διαδικασίας, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του ως άνω Άρθρου, δεδομένου ότι, οι
υπό ανάθεση υπηρεσίες συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα δράσεων του προγράμματος δωρεάν διανομής
φρούτων, λαχανικών και γάλακτος για τα σχολικά έτη 2020- 2021, 2021-2022 & 2022-2023..
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) Ειδικός λογαριασμός Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) ο οποίος χρηματοδοτεί την ενωσιακή δαπάνη η οποία ανέρχεται σε
2.001.250 € και β) Ο τακτικός προϋπολογισμός από τον οποίο καλύπτεται η εθνική δαπάνη για
480.300 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων και θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 082/02.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή οικονομικού φορέα/ οικονομικών φορέων για την ανάθεση
υπηρεσιών που αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε:
Α) Μέτρα/ Δράσεις Προβολής και Αξιολόγησης και,
(Β)
Συνοδευτικά Εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διανομής
Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία (αναλυτικότερες πληροφορίες για το υπόψη Πρόγραμμα, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι/ συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία Οικονομικοί Φορείς δύνανται να
αναζητήσουν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-andmilk-scheme/school-scheme-explained_el).
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες 79000000 (Επιχειρηματικές υπηρεσίες, νομικές, μάρκετινγκ, παροχής
συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας), και 80000000 (υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης).
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία χωρίζεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως ακολούθως:
Α: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τμήμα 1.Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σχολικό Πρόγραμμα
προϋπολογιζόμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους
24%, 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών).

Τμήμα 2. Προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ σε κανάλια και ραδιοφωνικούς
σταθμούς εθνικής ή/και τοπικής εμβέλειας και σε ώρες υψηλής ακροαματικότητας από
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, προϋπολογιζόμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους 24%, 340.000,00€ (τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν
λεπτών).

Τμήμα 3. Αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος - 5ετής αξιολόγηση του Σχολικού
Προγράμματος ( περίοδος 2017-2022)
προϋπολογιζόμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους
24%, 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών)

5

21PROC008556085 2021-05-05
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τμήμα 4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα με ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό στη
θεματική της προώθησης της υγιεινής διατροφής η οποία θα προσφέρεται προς αξιοποίηση
και μέσω σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προϋπολογιζόμενης αξίας, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους 24%, 1.601.250,00€ (ένα
εκατομμύριο εξακόσιες μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών)
Ο ανωτέρω συνολικός προϋπολογισμός ανά τμήμα αντιστοιχεί στις αναφερόμενες ποσότητες του
Παραρτήματος Ι Περιγραφής του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.
Επισημαίνεται, , ότι ο αριθμός των σχολικών μονάδων και των μαθητών είναι ενδεικτικός, με την έννοια
ότι, υφίσταται πιθανότητα αυξομείωσής του, καθώς, τη στιγμή δημοσίευσης της διαγωνιστικής
διαδικασίας, δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο ακριβής αριθμός των σχολικών Μονάδων
και κατά συνέπεια των μαθητών.
Οι υποψήφιοι Προσφέροντες/ Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν Προσφορές που αφορούν
είτε σε ένα, είτε σε περισσότερα από ένα, είτε σε όλα (και τα τέσσερα, δηλαδή) Τμήματα του παρόντος
Διαγωνισμού, χωρίς περιορισμό ούτε του αριθμού ούτε του συνδυασμού των Τμημάτων που μπορούν
να ανατεθούν σε έναν Προσφέροντα.
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι Προσφέροντες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν Προσφορά για παραπάνω
τους ενός Τμήματα του παρόντος Διαγωνισμού (ήτοι, για δύο, τρία, η και για τα τέσσερα), όπως αυτά
προσδιορίζονται αμέσως παραπάνω, οφείλουν να συντάξουν την Προσφορά τους ανά Τμήμα και να
αναφέρουν ρητώς το προσφερόμενο για κάθε Τμήμα για το οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλλουν
προσφορά, τίμημα.
Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που:
- δεν παραπέμπουν ρητώς στα ως άνω οριζόμενα Τμήματα του Διαγωνισμού,
- αφορούν σε υποτμήμα/ μέρος των Τμημάτων του Διαγωνισμού, όπως αυτά καθορίζονται στην
παρούσα, και
- το δηλούμενο τίμημά τους δεν προκύπτει σαφώς σε ποιο Τμήμα του Διαγωνισμού αφορά ή/ και
συμπεριλαμβάνει περισσότερα του ενός Τμήματα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I , της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται αμέσως ανωτέρω στην παρούσα
παράγραφο 1.3.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,
 της παρ. Ζ του άρθρου 1 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013»,
 του ν. 47000/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του π.δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,
 της αριθ. ΥΑΠ/.40.4/3/1031/2012 (Β’ 1317) Απόφασης (Υ.Α.) του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο»,
 της αριθ. 57654/2017 (Β’ 1781) απόφασης (Υ.Α.) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της αριθ. 56902/2017 (Β’ 1924) απόφαση (Υ.Α.) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
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 τις διατάξεις:
• του Άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
• του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
 του Καν. (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην
αναθεώρηση του CPV (EE L74/15-3-2008),
 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 (EE L3/06-01-2016) για την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας,
 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Φεβρουαρίου
2014 (ΕΕ L94/ 28-03-2014) σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών),
 της αριθ. 50/22-12-2015 Π.Υ.Σ. (Α’ 179) «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων»,
 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και, δη, την παράγραφο 2 του
Άρθρου 37 αυτού, σε συνδυασμό με την αριθ. 2680/89848/2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 251).
 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33732/30-03-2020 (ΑΔΑ 6ΥΚΗ46ΜΤΛΡ-ΙΣ1) συλλογική απόφαση ένταξης της
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΣΑΕ 082/2 στο
ΠΔΕ για τον φορέα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Τομέας Γεωργία/ Υπο τομέας
Γεωργικά Προγράμματα, Κωδικός έργου: 2019ΣΕ08220002, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το
ποσό του Ευρωπαϊκού σχολικού προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.
- Η υπ’ αριθμ. 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Καθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,σ.671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39
της Επιτροπής (EE L 5 της 10.01.2017 σ.1) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10.01.2017,
σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος.
 του αριθ. 463/117455/28-04-2021 εγγράφου της Δ/νσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, με το
οποίο διαβιβάζονται εγκεκριμένες Προδιαγραφές.,

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται, στη βάση των προνοιών της
παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), καθώς γίνεται χρήση επισπευσμένης
διαδικασίας για να επιτευχθεί η υπογραφή συμβάσεων πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2020-21,, σε
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής, προς δημοσίευση, της Προκήρυξης
της Σύμβασης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι στις 17 Μαΐου
2021, και ώρα 15:00’.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας (δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής Προσφορών στο Σύστημα.
Η αποσφράγιση των Προσφορών, που θα υποβληθούν, θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, ήτοι στις 21/05/2021.
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1.6 Δημοσιότητα
Α. Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη, με ηλεκτρονικά μέσα, προς δημοσίευση, στο
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε:
(α) στο Κεντρικό Μητρώο Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και
(β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr).
Γ. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε:
(α) στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
(β) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου (η σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης) έλαβε συστημικούς αριθμούς:
Τμήμα 1. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σχολικό Πρόγραμμα: 108493,
Τμήμα 2. Προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ: 108445
Τμήμα 3. Αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος: 108490
Τμήμα 4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα: 108491
(γ) στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.minagric.gr

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
(α)
τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
(β)
δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
(γ)
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η παρούσα Διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),

Η ΚΥΑ 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β)

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία- Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης- Παροχή διευκρινίσεων
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 4 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο,
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, είτε υποβάλλονται
εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, και
(β)
όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν
οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δε δίδεται παράταση των προθεσμιών.
Κανένας συμμετέχων Οικονομικός Φορέας δε δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

10

21PROC008556085 2021-05-05
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου (κυρωτικού νόμου)
επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπό
οικονομικό φορέα (επιχείρηση), με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile». Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η,
προαναφερόμενη, Συνθήκη της Χάγης της 05ης.10.1961, ενώ για τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα ισχύουν
τα προαναφερθέντα στην αμέσως παραπάνω παράγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη-μέρη της Διεθνούς Συμφωνίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, και ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α)
κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής (χωρίς το ΦΠΑ) αξίας του προϋπολογισμού του
υπό ανάθεση έργου του/ων Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλουν Προσφορά, όπως τα
Τμήματα αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσης Διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3
έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
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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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ)
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
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.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστο στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η περί ης ο λόγος υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστο στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις
Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις προμνησθείσες περιπτώσεις, (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
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2.2.3.3. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί
να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι αμέσως παραπάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία αα) και ββ) κυρώσεις πρέπει
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α)
εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β)
εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ)
υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ)
εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
δε μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε)
εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δε μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ)
εάν 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,
(ζ)
εάν 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 της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας,
(η)
εάν επιχείρησε 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,
(θ)
εάν, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι, έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3. και 2.2.3.4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο (2.2.3.6) εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.3.9. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν:
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Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100 % του προϋπολογισμού του
υπό ανάθεση έργου (χωρίς τον ΦΠΑ), σε νόμισμα (€), για τις τρεις (3) τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές
χρήσεις (έτη 2018,2019,2020) για το/α τμήμα/τα που υποβάλει προσφορά
Επισημαίνεται ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να προκύπτει από εγκεκριμένες
οικονομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις του 2020,
για την πλήρωση του κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2017, 2018, 2019.

Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες Κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων, ορίζεται ότι
η παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται συσωρευτικά από όλα τα μέλη της ένωσης /
κοινοπραξίας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και
τεχνογνωσία στην υλοποίηση του υπό ανάθεση αντικειμένου του Τμήματος/ των Τμημάτων της παρούσας
Διακήρυξης, για το οποίο/ για τα οποία επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τα απαιτούμενα
για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Ι για το/τα τμήμα/τα που
υποβάλλει προσφορά.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5. και 2.2.6. της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο, από το άρθρο 79, παρ. 1 και 3, του ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Καν. (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος
1 (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ενώ είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία «Promitheus ESPDint»
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(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν1.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι, γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2:
1

2

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
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α)
Για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο (2.2.3.1).
β)
Για τις παραγράφους 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 περίπτωση (β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2, πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων/ ΑΑΔΕ (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως
αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
γ)
Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3. της παρούσας Διακήρυξης, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος- μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, καθώς και στην περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι, η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2’, καθώς και στην
περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ)
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού, και
ε)
Για την παράγραφο 2.2.3.8., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν
από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς
ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι
αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
B. 2. Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προσκομίζει πιστοποιητικό/
βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/
βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή τους σε αυτό και,
αφετέρου, το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
B.3. Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.5. (οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια), ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας οφείλει να καταθέσει, σύμφωνα με την περί εταιρειών
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων. σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, ή Δήλωση του συνολικού ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (για τους στην
Ελλάδα εδρεύοντες Προσφέροντες, αντίγραφα των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, του οποίου η αξιολόγηση εναπόκειται στην κρίση της
αναθέτουσας αρχής.
B. 4. Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.6. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), ο
συμμετέχων Οικονομικός Φορέας οφείλει να υποβάλλει τον ακόλουθο Πίνακα με τα αναφερόμενα σε
αυτόν στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακας των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός
φορέας και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση έργο σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 και τις απαιτήσεις ανά
τμήμα του Παραρτήματος Ι Ο εν λόγω πίνακας να συνταχθεί σύμφωνα με την ακόλουθη μορφή:
α/α Πελάτης

Σύντομη
Διάρκεια Προϋπολογισμός Ποσοστό
περιγραφή εκτέλεσης
συμμετοχής
έργου
(από(ύψος
έως)
προϋπολογισμού
που εκτέλεσε ο
υποψήφιος
ανάδοχος, αν ήταν
μέλος
κοινοπραξίας/
ένωσης)

Στοιχείο
τεκμηρίωσης
(τύπος και
ημερομηνία)

Όπου:
«Στοιχείο τεκμηρίωσης» είναι ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας
Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη- ιδιώτη.
- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως
υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
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-

Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του
ιδιώτη Οργανισμού, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο
υποψήφιος Ανάδοχος.
Β.5.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7.
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
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό3.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, στη βάση των κριτηρίων που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι ανά
τμήμα.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1. & στο
Παράρτημα Ι, κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι
των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία
της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά
ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής, η αρμόδια
Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:


Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής.

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον
ακόλουθο τύπο :
Λi = 80* ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα.

3

Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες
του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και για το σύνολο
των αιτουμένων του Τμήματος/ των Τμημάτων της παρούσας Διακήρυξης, για το οποίο/ για τα οποία ο
υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα
36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215/2017 (Β’ 1924) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ/ Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α)
έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα,
(β)
έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
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τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται, επίσης, ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική και οικονομική
του, αντιστοίχως, προσφορά, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης- οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δε φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δε
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα
ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
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(α)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης), το οποίο
έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου τύπου xml και pdf, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.eprocurement.gov.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες
του αρχείου με τίτλο «Οδηγίες ΕΕΕΣ», το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή .pdf, στη δικτυακή πύλη του
διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι
εν
λόγω
οδηγίες
είναι,
επίσης,
διαθέσιμες
στη
διαδρομή:
www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, επίσημης ιστοσελίδας της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
(β)
Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 της παρούσας.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα για το/α
τμήμα/τα για τα οποία υποβάλουν προσφορά.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής).
Η προσφερόμενη τιμή (η τιμή, δηλαδή, που θα καταχωρηθεί στο Σύστημα) δίδεται σε ευρώ (σε €), με
ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, χωρίς Φ.Π.Α. και αφορά στο σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών
καθενός από τα τέσσερα (4) μνημονευόμενα στην παράγραφο 1. 3. της παρούσης Τμήματα για το/α
οποίο/α ο υποψήφιος ανάδοχος/ οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν Προσφορά.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι, το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το Σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται
σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος/
των Τμημάτων της Διακήρυξης για το οποίο/ για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
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Εκτός της οικονομικής προσφοράς που προκύπτει απ’ ευθείας από το σύστημα οι υποψήφιοι θα πρέπει να
υποβάλουν και αναλυτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της
παρούσας διακήρυξης για το/α τμήμα/τα για τα οποία υποβάλουν προσφορά.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72, παρ. 1α, του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη
ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α)
η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας
διακήρυξης,
β)
η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ)
για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ)
η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε)
η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ)
η οποία είναι υπό αίρεση,
η)
η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ)
η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αξιολόγηση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,
στις 21/05/2021 και ώρα 11:30 πμ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο, αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
(α)
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
(β)
Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
(γ)
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
(δ)
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω
μνημονευόμενη απόφαση.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της
εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, εντός προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση
του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
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ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια,
ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές- Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ)
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
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απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει και επιστρέφεται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για το τμήμα 4 Ηλεκτρονική πλατφόρμα με ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό στη θεματική της
προώθησης της υγιεινής διατροφής η οποία θα προσφέρεται προς αξιοποίηση και μέσω σύγχρονης ή/και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής λειτουργίας σε ποσοστό 2% της
σύμβατικής αξίας για την καλή λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με ημερομηνία λήξης 31/12/23.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. Σε κάθε περίπτωση η πληρωμή πραγματοποιείται προς τον κύριο ανάδοχο του έργου και
αντισυμβαλλόμενο.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)
η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β)
ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)
η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1/1135/4-1-2021
(ΦΕΚ 5Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, καθώς και με την προσκόμιση κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και το Παραρτημα Ι..
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου- Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται στην αριθ. 1/1135/4-1-2021
(ΦΕΚ 5Β) Κ.Υ.Α. και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, ισχύουν τα σχετικώς αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3. της παρούσης και στην αριθ.
1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β)Κ.Υ.Α.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της
σύμβασης), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
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εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην αριθ. 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β)Κ.Υ.Α., , για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου/ των αναδόχων.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Ημερομηνία λήξης της σύμβασης/ των συμβάσεων που θα υπογραφεί/ υπογραφούν, σε ευόδωση
της παρούσης διαδικασίας, ορίζεται, συμφώνως με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β),
όσο και με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1.3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται συμφώνως με τα προβλεπόμενα στην
αριθ. 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β)Κ.Υ.Α.

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

Dr Δημήτριος Τσαγκαλίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τμήμα 1.Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σχολικό Πρόγραμμα
Μία βεβαίωση συμμετοχής για κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο Σχολικό Πρόγραμμα
και από μία για κάθε μαθητή που συμμετέχει σε αυτό
Προδιαγραφές/ελάχιστες προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά βεβαιώσεων συμμετοχής
Μονόφυλλο, σχήματος Α4 (210 x 297 mm) (κατ ελάχιστο)
Χαρτί: βάρους 170 γραμμάρια gr/m2(κατ ελάχιστο)
Εκτύπωση σε μια όψη
Χρώματα εκτύπωσης: 4-χρωμία
Ποσότητα
Για τη σχολική χρονιά 2020/2021 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Καν.2017/39 με τις τυχόν
τροποποιήσεις του.:
150.000 βεβαιώσεις για μαθητές
820 βεβαιώσεις για σχολικές μονάδες
Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση του έργου.
Διαθέσιμο ποσό:
10.000ευρώ +ΦΠΑ
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Αντίληψη του έργου (συνάφεια με το πρόγραμμα) 15%
Πληρότητα πρότασης , μεθοδολογία, τρόπος υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα 15%
Δημιουργική προσέγγιση /πρόταση (κατάθεση ενός δείγματος) 60%
Προσόντα και εμπειρία των μελών της ομάδας έργου 10%

Τα ανωτέρω θα αποτελούν το 80% της τελικής βαθμολογίας και η οικονομική προσφορά το 20%

Παράδοση:
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα συσκευαστούν σε δέματα. Κάθε δέμα θα προορίζεται για μία
σχολική μονάδα και θα περιέχει μία βεβαίωση συμμετοχής για τη σχολική μονάδα και
βεβαιώσεις συμμετοχής για όλους τους μαθητές της μονάδας (τεμάχια = μαθητές της σχολικής
μονάδας+ σχολική μονάδα). Στο εξωτερικό θα αναγράφεται η σχολική μονάδα για την οποία
προορίζεται το δέμα.
Τα δέματα θα παραδοθούν στις Διευθύνσεις ΠΕ όπως αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο
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πίνακα. Συγκεκριμένα τα δέματα θα παραδοθούν στον/στην Υπεύθυνο/η του Προγράμματος της
κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στον Αναπληρωτή του κατά τις εργάσιμες ώρες και
αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας δύο μέρες πριν από την παράδοσή τους. Σε
περίπτωση που, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, κατά την παραλαβή των βεβαιώσεων
συμμετοχής, βεβαιώσεις συμμετοχής αλλοιωθούν ή καταστραφούν, ο ανάδοχος υποχρεούται να
τις αντικαταστήσει μέχρι ποσοστού 5% της συνολικής ποσότητας της σύμβασης, χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση.
Οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν παραδοθεί στις Διευθύνσεις ΠΕ τουλάχιστον 10 εργάσιμες
μέρες πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2020/2021 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
1Καν.2017/39. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
διαπιστωθεί ποιοτική ή ποσοτική αστοχία, ο ανάδοχος οφείλει να τις αντικαταστήσει.

Στο κόστος περιλαμβάνεται το γραφικό/ δημιουργικό, οι διορθώσεις, η εκτύπωση και η αποστολή
όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Το δημιουργικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Σχολικό Πρόγραμμα. Το δημιουργικό θα είναι
ίδιο για τη σχολική μονάδα και τους μαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://eu-schoolprogramme.minagric.gr.
Στη βεβαίωση συμμετοχής θα αναφέρεται οπωσδήποτε «Πρόγραμμα για τα σχολείαμε την
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα είναι τυπωμένη η ελληνική και η
ευρωπαϊκή σημαία, το έμβλημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
καθώς και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) (αρθρο12,καν 39/2017)
Το σύνολο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των παραδοτέων παραχωρούνται και
ανήκουν απεριορίστως χρονικά αποκλειστικά στο ΥΠΑΑΤ , αποτελούν ιδιοκτησία του και το
ΥΠΑΑΤ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της παρούσας υπηρεσίας, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του ΥΠΑΑΤ
Το έργο είναι μέτρο προβολής του Σχολικού Προγράμματος και θα υλοποιηθεί εφόσον
πραγματοποιηθεί έστω και μία δράση /διανομή του Προγράμματος.

Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει πέρα των όσο προβλέπονται να:
 είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.
 τηρεί τα αρχεία που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δέχεται ελέγχους
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., με την κατάλληλη
σήμανση των παραδοτέων
Θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να
συνεργάζεται με την ανωτέρω Επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη συνεργασίας με κάθε αρμόδια
Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο επιλεγμένος ανάδοχος
οφείλει να υποβάλει το αργότερο εντός 5 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του εν λόγω έργου τρεις προτάσεις για το εν λόγω
έργο. Τα ανωτέρω θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η
Επιτροπή θα επιλέξει τη μία πρόταση και θα καταθέσει τις δικές της παρατηρήσεις και
επισημάνσεις εφόσον υπάρχουν εντός χρονικού διαστήματος πέντε ημερών. Ο ανάδοχος οφείλει
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να αναμορφώσει την πρότασή του, σύμφωνα με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της
Επιτροπής Παρακολούθησης και των αρμόδιων Διευθύνσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο
σκοπός της Σύμβασης. Η αναμορφωμένη πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός 5
ημερών από την αποστολή των
παρατηρήσεων. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει επιπλέον αλλαγές σε χρονικό διάστημα 5 ημερών
από την παραλαβή της βελτιωμένης πρότασης . Οι βελτιώσεις θα κατατεθούν στη Επιτροπή εντός
χρονικού διαστήματος 5 ημερών. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα
αποστείλει τη βεβαίωση συμμετοχής που έχει εγκρίνει εγκαίρως στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων το οποίο τη διαβιβάζει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για σχετική
γνωμοδότηση ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα και σκοπιμότητά της. Στην περίπτωση
που ζητηθούν αλλαγές στα στοιχεία της βεβαίωσης, ο ανάδοχος οφείλει να τις υιοθετήσει. Πριν
από την οριστική παράδοση, ο ανάδοχος αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του ΥΠΑΑΤ τη διαμορφωμένη πρόταση, η οποία αποστέλλεται στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του παραδοτέου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές από τον
ανάδοχο ακόμα και μετά την αποστολή του τελικού σχεδίου/παραδοτέου.
Μετά την υλοποίηση ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στο
ΥΠΑΑΤ προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολικού Προγράμματος
Τμήμα 2.Χρηματοδότηση της προβολής των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ σε
κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής ή/και τοπικής εμβέλειας και σε ώρες
υψηλής ακροαματικότητας από παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
Γενικά:
Θα αξιοποιηθούν 45 τηλεοπτικά σποτ διάρκειας 60 δευτερολέπτων και 45 ραδιοφωνικά σποτ
διάρκειας 30 δευτερολέπτων τα οποία παράχθηκαν στο πλαίσιο της προβολής του Σχολικού
Προγράμματος την σχολική περίοδο 2019-2020.
Η μετάδοση των σποτ θα γίνει σε νόμιμα αδειοδοτημένους σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας
(τουλάχιστον 1) και σε περιφερειακούς σταθμούς που διαθέτουν παιδικό πρόγραμμα .
Αντίστοιχα η μετάδοση των ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με
ακροαματικότητα στο κοινό γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 ετών.
Ομάδα στόχος : τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και οι γονείς τους
Ποσό:
Διαθέσιμο ποσό:
130.000 ευρώ +ΦΠΑ για σχολικό έτος 2020/21
100.000 ευρώ +ΦΠΑ για σχολικό έτος 2021/22 και
110.000 ευρώ +ΦΠΑ για σχολικό έτος 2022/23.
Ο ορισμός των σχολικών ετών ορίζεται στο άρθρο 1 του Καν.2017/39 με τις τυχόν τροποποιήσεις
του.
Από τα ανωτέρω ποσά η δαπάνη στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10%. Επιπλέον
τουλάχιστον το 30% της δαπάνης για κάθε μέσο (ράδιο, τηλεόραση) θα αφορά περιφερειακούς
σταθμούς. Η ανωτέρω κατανομή θα ισχύει και ανά έτος.
Χρονοδιάγραμμα:
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Για το σχολικό έτος 2020/2021 (άρθρο 1 Καν2017/39) το έργο θα υλοποιηθεί από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι το τέλος του εν λόγω σχολικού έτους όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1
Καν2017/39. Η χρονική αυτή περίοδος δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της
διάρκειας του σχολικού έτους 2020/2021 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)2017/39 .
.
Για τα σχολικά έτη 2021/2022 και 2022/2023 το πρόγραμμα προβολής που θα προταθεί θα
πρέπει να αφορά την προβολή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . Τα σποτ που αφορούν
φρούτα και λαχανικά (50% περίπου των συνολικών) θα προβάλλονται την περίοδο της
εποχικότητάς τους.
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Συντελεστής
Κριτήριο
Περιγραφή
βαρύτητας
Α
Β
Γ

Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών
απαιτήσεων του έργου
Πληρότητα και αποτελεσματικότητα της στρατηγικής
και του προτεινόμενου πλάνου μέσων
Οργάνωση και διοίκηση του έργου. Προσόντα και
εμπειρία των μελών της ομάδας έργου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

35%
50%
15%
100%

Για τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών απαιτήσεων του έργου
Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν:
- Η κατανόηση και η αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων των ειδικών απαιτήσεων του έργου, το
οποίο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδίως των παιδιών και
των γονέων για την αξία της σωστής διατροφής με έμφαση στην κατανάλωση φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος.
- Η επιλογή/προσδιορισμός των ομάδων - στόχου, στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα
επικοινωνίας, η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και οι προτάσεις
προσέγγισής τους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: Πληρότητα και αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και του προτεινόμενου πλάνου
μέσων
Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν:
- Η πρόταση στρατηγικής προσέγγισης της υλοποίησης της εκστρατείας στα ΜΜΕ.
- Η ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου, στην στρατηγική του
πλάνου μέσων και στον καθορισμό των διαφόρων κοινών-στόχος.
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-

Ο βαθμός ανάλυσης και ο προσδιορισμός των διαφορετικών κοινών-στόχος της επικοινωνίας,
ανάλογα με το μέσο που επιλέγεται
Η επάρκεια και πληρότητα των στρατηγικών επιλογών ΜΜΕ και του προταθέντος σχεδίου
πλάνου μέσων.
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πλάνου μέσων και της διεισδυτικότητας των
μηνυμάτων στα κοινά-στόχος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: Οργάνωση και διοίκηση του έργου. Προσόντα και εμπειρία των μελών της ομάδας
έργου.
Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθεί το σύστημα οργάνωσης και συνοχής της ομάδας έργου, η
περιγραφή του σχήματος διοίκησης του έργου, η δομή, η σύνθεση και οι ρόλοι/ αρμοδιότητες
των μελών της ομάδας έργου.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί την επανατοποθέτηση του κονδυλίου που έχει
προκύψει από πιθανή διαφορά ανάμεσα στην προσφερόμενη αξία και τη προϋπολογιζόμενη αξία
στη διακήρυξη, τότε ο ανάδοχος δεσμεύεται στη επανατοποθέτηση του αδιάθετου ποσού σε
διαφήμιση στα ΜΜΕ και με ανάλογη προσφερόμενη αξία.
Το πλάνο μετάδοσης στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς θα προταθεί από τον
ανάδοχο προκειμένου η Επιτροπή παρακολούθησης να το εγκρίνει. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος
οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή τουλάχιστον τα κάτωθι:
-κατάλογο με τους προτεινόμενους σταθμούς (τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς)
-Μερίδιο τηλεθέασης/ακρόασης κάθε σταθμού σε σχέση με την ομάδα στόχο. Για τα τηλεοπτικά
σποτ ομάδα στόχος είναι τα παιδιά 6-12 ετών και για τα ραδιοφωνικά σποτ ομάδα στόχος είναι οι
γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 ετών
-Χρονικό πλάνο (στη διάρκεια του σχολικού έτους όπως ορίζεται ανωτέρω), αριθμός προβολών
και ώρα προβολής ανά σταθμό
Αναλυτικότερα για την προβολή των σποτ, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τα
μέσα όπου θα προβληθούν, το σύνολο των μεταδόσεων ανά μέσο και την κατανομή τους στη
διάρκεια της ημέρας. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης των
ενδιαφερομένων και ως εκ τούτου θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσον το δυνατόν πιο
αναλυτικά και εμπεριστατωμένα και να δίνουν σαφή εικόνα.
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος υποχρεούται στην παρουσίαση μετρήσεων κάλυψης και
αποτελεσματικότητας των σταθμών ως προς την ομάδα στόχο. Για την απόδειξη της
τηλεθέασης/ακροαματικότητας θα κατατεθούν επίσημες έρευνες ανά μέσο, όπως:
στην Πανελλαδική τηλεόραση η έρευνα της Nielsen (Agb) που μετράει την τηλεθέαση ανά σποτ
στην τοπική τηλεόραση η έρευνα της focus bari για τα ραδιόφωνα της Αττικής και Θεσσαλονίκης
η έρευνα της MRB και για την περιφέρεια η έρευνα της Focus bari , που δίνει την
ακροαματικότητα ανά σταθμό.
Παραδοτέα/ Πληρωμή:
 Πλάνο μεταδόσεων
 Αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σταθμού όπου θα φαίνονται οι προβολές που
πραγματοποιήθηκαν
 Επίσημα αποδεικτικά όπως περιγράφονται παρακάτω
 Για τους Πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς:
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Report Media Services & αναλυτικά τιμολόγια ανά σταθμό
Για τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τα ραδιόφωνα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη
και περιφέρεια):
Ροή του σταθμού , υπεύθυνη δήλωση ότι μεταδοθήκαν τα σποτ, τιμολόγια






Η τιμολόγηση γίνεται από τον Ανάδοχο με δύο τιμολόγια:
Α) ένα τιμολόγιο αξίας ίσης με την αμοιβή για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου
μέσων
Β) ένα τιμολόγιο αξίας ίσης με το κόστος μέσων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα
επισυναπτόμενα τιμολόγια των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Ο προϋπολογισμός του έργου επιμερίζεται σε ομάδες ενεργειών, αναλύεται ως εξής και θα
υλοποιηθεί σε διάρκεια Τριών (3) ετών, από την υπογραφή της Σύμβασης .
Α) Ο προϋπολογισμός για την ομάδα ενεργειών «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ», δύναται να ανέλθει στην καθαρή αξία των Τριακοσίων σαράντα Χιλιάδων
ευρώ και μηδέν λεπτών (340.00€) πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
• Ο προϋπολογισμός για την ενέργεια «Aμοιβή για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου
μέσων», δύναται να ανέλθει στην καθαρή αξία των Τριάντα τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ και Μηδέν
Λεπτών (34.000€), ήτοι ποσοστό 10% επί της καθαρής αξίας του συνολικού προγράμματος,
πλέον ΦΠΑ .
• Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της καμπάνιας επικοινωνίας στα ΜΜΕ που θα
ανατεθεί στον ανάδοχο, θα ανέλθει στην καθαρή αξία τρακοσίων έξι Χιλιάδων ευρώ και Μηδέν
Λεπτών (306 .000,00 €) και θα επιμερίζεται στα εκτιμώμενα κόστη όπως καταγράφονται στον
παρακάτω πίνακα
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΦ/ΚΗ ΣΕΖΟΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €

2020-2021

130.00

2021-2022

100.000

2022-2023

110.000

Συνολικό ποσό 3ετίας 340.000 ευρώ +ΦΠΑ
Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα αναδόχου
Να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως,
άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του παρόντος Διαγωνισμού και τεκμηριωμένα
αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του υπό ανάθεση
έργου.
Ειδικότερα θα πρέπει:
α) Να έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή (10 έτη) εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν στον
στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου μέσων, σε τηλεόραση και ραδιόφωνο για προϊόντα
που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και σε γονείς με παιδιά 6-12 ετών, καθώς και
στην έρευνα, αξιολόγηση και επιλογή μέσων για προβολή σε παιδικές ζώνες και σε ζώνες που
στοχεύουν στους γονείς με παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

42

21PROC008556085 2021-05-05
β) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (3 έτη) να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο
που αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου μέσων, σε τηλεόραση και
ραδιόφωνο για προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και σε γονείς με παιδιά
6-12 ετών, καθώς και στην έρευνα, αξιολόγηση και επιλογή μέσων για προβολή σε παιδικές ζώνες
και σε ζώνες που στοχεύουν στους γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Το έργο αυτό πρέπει να έχει
προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο του υπό ανάθεση έργου.
γ) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (3 έτη) να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο
δημοσιότητας που αφορά σε φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, για λογαριασμό
δημόσιου φορέα. Το έργο αυτό πρέπει να έχει προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο του υπό
ανάθεση έργου.
Η υλοποίηση αντίστοιχων έργων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, τα ανωτέρω πρέπει να καλύπτονται από τουλάχιστον
ένα μέλος.
δ) Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη εξειδίκευση, εμπειρία και
επαγγελματικά προσόντα και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς
τις απαιτήσεις του έργου.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συστήσουν ομάδα έργου που να ικανοποιεί τα παρακάτω:
Ο Υπεύθυνος του έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου, θα πρέπει να διαθέτουν (ο
καθένας) τουλάχιστον δεκαετή (10) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον ένα
(1) έργο που αφορά σε συντονισμό διαφημιστικής προβολής παιδικών προϊόντων, με
προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση έργου, για κάθε έτος εμπειρίας, σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12
ετών και σε γονείς με παιδιά 6-12 ετών .
Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη που θα διαθέτουν τουλάχιστον
δεκαετή (10) εμπειρία στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
1. Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας, που απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και σε γονείς με παιδιά 6-12 ετών.
2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση προγραμμάτων προβολής στα ΜΜΕ που
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και σε γονείς με παιδιά 6-12 ετών.
3. Έρευνα, αξιολόγηση και επιλογή μέσων για προγράμματα προβολής σε παιδικές ζώνες και
σε ζώνες που στοχεύουν στους γονείς με παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
Στον αριθμό των μελών προσμετράται και ο Υπεύθυνος έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος
Έργου.
Κάθε ένα από τα θεματικά αντικείμενα να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας
έργου. Το ίδιο μέλος μπορεί να προσμετρείται σε δύο (2) το πολύ θεματικά αντικείμενα.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται όλα τα μέλη να διαθέτουν εμπειρία σε όλα τα θεματικά
αντικείμενα, αλλά αθροιστικά η ομάδα έργου να έχει την προηγούμενη εμπειρία.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ) πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12, παρ. 2, περ. ι του
Ν.3688/2008 (Α΄ 163)) για υποψήφιους που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια και ISO
9001:2015, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο
οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της
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σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα.
Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. Σε περιπτώσεις Ενώσεων/Κοινοπραξιών, για την
ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, θα πρέπει όλα τα μέλη της Ένωσης να είναι
πιστοποιημένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 ή πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς), να είναι
πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και να είναι πιστοποιημένα κατά ISO
14001:2015 ή ισοδύναμο.

Τμήμα 3: Αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος
5ετής αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος ( περίοδος 2017-2022)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα
σχολεία έχει στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος από τους
μαθητές και την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από αυτούς (άρθρο 2 ΚΥΑ
1/1145/2021).
Στην Ελλάδα υλοποιείται σε περίπου 820 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
οποίες φοιτούν 150.000 κατά προσέγγιση μαθητές. Εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες των νομών
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
Βασίζεται σε τρεις "πυλώνες", τη διανομή του προϊόντος (φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στις
σχολικές
μονάδες),
τα
συνοδευτικά/εκπαιδευτικά
μέτρα
και
την
ενημέρωση/επικοινωνία/προβολή
στην
οποία
περιλαμβάνεται
και
η
παρακολούθηση/αξιολόγησή του.
Συνεπώς ολόκληρο το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ότι αφορά και τα τρία μέρη. Τα
συνοδευτικά μέτρα είναι εξίσου σημαντικά με τα μέτρα διανομής ώστε να αυξηθεί η
κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και φρούτων από τα παιδιά.
ΕΡΓΟ:
Στόχος της αξιολόγησης είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του έναντι των στόχων του
(άρθρο 9 παρ.2 Καν,2017/40) όπως αυτοί περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική (περισσότερες
πληροφορίες στην Εθνική Στρατηγική)
Η αξιολόγηση αφορά τις σχολικές περιόδους 2017-2022 και θα συνταχθεί μία συνολική έκθεση
αξιολόγησης η οποία και θα κατατεθεί στο ΥΠΑΑΤ ως 31 Ιανουαρίου 2023 καθώς και μία
ενδιάμεση έκθεση. Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει μελέτη αξιολόγησης (ενδεικτικά: μεθοδολογία
αξιολόγησης, χρησιμοποιούμενοι δείκτες), θα την υλοποιήσει, θα επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα
καταγράψει τα πορίσματα και θα συντάξει εκθέσεις αξιολόγησης. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να
παρέχει κάθε επιπλέον στοιχείο ή επεξεργασία που θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την
κατάθεση της έκθεσης αξιολόγησης.
Θα πραγματοποιηθούν δύο μετρήσεις μέχρι τον Ιούνιο 2022 (λήξη της περιόδου που
αξιολογείται). Η μία μέτρηση (ενδιάμεση) θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου
2021 και η άλλη μεταξύ Μαίου-Ιουνίου 2022 (τέλος της περιόδου αξιολόγησης).Έχουν ήδη
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πραγματοποιηθεί δύο μετρήσεις για την αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος (Οκτώβριος
2018 και Μάιος 2019). Το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2017-2018. Τα στοιχεία
της αξιολόγησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί θα παραδοθούν στον ανάδοχο και θα
χρησιμοποιηθούν για την 5ετη αξιολόγηση του προγράμματος. Επιπλέον στην έκθεση
αξιολόγησης θα ενσωματωθούν και τα στοιχεία της αξιολόγησης από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Σχολικού Προγράμματος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επεξεργασία των
στοιχείων της έρευνας η οποία θα υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ψηφιακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό. Τα στοιχεία θα του δοθούν από τον ανάδοχο που
διαχειρίζεται την πλατφόρμα και θα συμπεριληφθούν στην τελική αξιολόγηση.
Κύρια ομάδα στόχος είναι οι μαθητές, αλλά και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι αρχές που
εμπλέκονται στην υλοποίησή του.
Ο Πληθυσμός Αναφοράς στο παρόν πρόγραμμα είναι οι μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της χώρας. Ο Πληθυσμός της παρέμβασης του Προγράμματος είναι περίπου 150.000 μαθητές
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η επιλογή του αντιπροσωπευτικού δείγματος για την αξιολόγηση της Παρέμβασης καθώς και η
επιλογή του δείγματος της ομάδας ελέγχου των μαθητών από όμορα σχολεία με αυτά της
παρέμβασης έχει ήδη διενεργηθεί σε προηγούμενο στάδιο.
Το δείγμα που έχει επιλεχθεί/αποφασιστεί για την αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος είναι
18 σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Σχολικό Πρόγραμμα και 18 μονάδες που δεν
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση θα αφορά στους μαθητές που φοιτούν στην Δ,Ε,ΣΤ
Δημοτικού το σχολικό έτος 2021/2022.
Για την αξιολόγηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν ποσοτική/ές και ποιοτικές μέθοδοι
αξιολόγησης.
Συστήνεται η χρήση ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (Food Frequenct
Questionaires, FFQ) για την μέτρηση της κατανάλωσης. Πρέπει να σχεδιαστούν με επιστημονικό
τρόπο για τις ηλικίες αυτές σύμφωνα με την βιβλιογραφία και τις οδηγίες της ΕΕ
(Ref.Ares(2018)5450792-24/10/2018 της Eυρωπαϊκής Επιτροπής). Τα ερωτηματολόγια θα είναι
ανώνυμα. Τα ερωτηματολόγια δεν πρέπει να είναι πολύ μακροσκελή και σύνθετα Τα ερωτήματα
που αφορούν τους μαθητές θα συμπληρωθούν από τους γονείς τους.
Συμπληρωματικά εργαλεία όπως η ανάκληση 24ώρου, και το 3ήμερο ημερολόγιο καταγραφής
τροφίμων συστήνονται για την καλύτερη αποτύπωση της κατανάλωσης των τροφίμων από τα
παιδιά.
Θα πρέπει να αξιολογούν τουλάχιστον τα παρακάτω :
1. Κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, γάλατος και τροφίμων υψηλής ενεργειακής
πυκνότητας από τα παιδιά
2. Κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, γάλατος και τροφίμων υψηλής ενεργειακής
πυκνότητας από τους γονείς
3. Γνώση των παιδιών σχετικά με τον τύπο, τις ανάγκες και τα οφέλη για την υγεία από την
κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλατος
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4. βελτίωση των γνώσεων των μαθητών για τα αγροτικά προϊόντα
5. Την προτίμηση των παιδιών για τα φρούτα και τα λαχανικά (τα παιδιά προτιμούν την
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, πιστεύουν ότι καταναλώνουν αρκετά φρούτα και
λαχανικά, θέλουν να καταναλώσουν περισσότερα;).
6. Προτίμηση των παιδιών στον τρόπο διανομής των φρούτων και λαχανικών (σε τεμάχια,
συσκευασμένα σε πλαστικό , με τη μορφή χυμού κλπ.) όπως και του γάλατος
7. Λόγοι για την κατανάλωση / μη κατανάλωση φρούτων λαχανικών και γάλατος
Η συμπεριφορά των γονέων προς την κατανάλωση (ποικιλία, χρόνος και συχνότητα,
διαθεσιμότητα φρούτων, λαχανικών και γάλατος στο σπίτι, τι δίνουν στα παιδιά για σνακ),
μπορούν να μετρηθούν μέσω των ερωτηματολογίων για τους γονείς
Στο ερωτηματολόγιο των γονέων θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλέον των παραπάνω σχετικών
ερωτημάτων και ερωτήσεις ποιοτικού χαρακτήρα που αφορούν στην εκτίμηση της εύρυθμης
λειτουργίας του προγράμματος όπως :
 Καθήκοντα και ευθύνες που ανέλαβαν σαν γονείς κατά την λειτουργία του προγράμματος
 Την εκτίμηση των γονέων σχετικά με την ποικιλία και το πλήθος των συνοδευτικών
 Την εκτίμηση των γονέων σχετικά με τα προϊόντα που διανεμήθηκαν (παραδόσεις, τύποι
προϊόντων , συνθήκες παράδοσης, επάρκεια κλπ)
 Την εκτίμηση των γονέων σχετικά με τις ενέργειες προβολής και ενημέρωσης που
διενεργήθηκαν για το σχολικό πρόγραμμα
 Τον βαθμό ικανοποίησης των παιδιών από τις δράσεις του προγράμματος
 Τυχόν παρατηρήσεις/προτάσεις βελτίωσης
Ερωτηματολόγιο υπεύθυνων εκπαιδευτικών/διευθυντών σχολικών μονάδων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα :
Το ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται στους υπευθύνους εκπαιδευτικούς/διευθυντές των
σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι
ερωτήσεις:
 Κατανάλωση άλλων τροφίμων στο σχολείο (είναι άλλα τρόφιμα διαθέσιμα, όπως μέσω
μηχανημάτων πώλησης)
 Καθήκοντα και ευθύνες που ανέλαβαν σαν υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων για την
συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος
 Την εκτίμηση τους στα διάφορα συνοδευτικά μέτρα
 Την εκτίμηση τους σχετικά με τα προϊόντα που διανεμήθηκαν (παραδόσεις, τύποι
προϊόντων , συνθήκες παράδοσης, επάρκεια κλπ)
 Την εκτίμηση τους σχετικά με τις ενέργειες προβολής και ενημέρωσης που διενεργήθηκαν
για το σχολικό πρόγραμμα
 Τον βαθμό ικανοποίησης των παιδιών από τις δράσεις του προγράμματος
 Τυχόν παρατηρήσεις/προτάσεις βελτίωσης
Τα ερωτηματολόγια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών/διευθυντών μπορούν να αποστέλλονται και
να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι εύκολη η συμπλήρωση και η αξιολόγηση τους.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παράδοση των ερωτηματολογίων στις σχολικές μονάδες
του δείγματος με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς και για την συλλογή των απαντημένων
ερωτηματολογίων από αυτές. Η συμπλήρωση και η παράδοση των ερωτηματολογίων στον
ανάδοχο θα πρέπει να ολοκληρώνεται κατά προτίμηση μετά το πέρας των δράσεων του
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σχολικού έτους 2021/2022 (αφορά στα ερωτηματολόγια Μαΐου-Ιουνίου 2022) . Προκειμένου το
δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό ο τελικός αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων από
το δείγμα των μαθητών που συμμετέχουν στο Σχολικό Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον το 1% του πληθυσμού της παρέμβασης, (διαστρωματοποιημένο ανά
Περιφέρεια/Διεύθυνση) και αντίστοιχα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από το δείγμα της
ομάδας ελέγχου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με το 1% του πληθυσμού της παρέμβασης,
Ο ανάδοχος οφείλει στο τέλος του σχολικού έτους 2021-2022 να υποβάλλει ετήσια έκθεση
αξιολόγησης
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον μεθοδολογία, σχεδιασμό της μελέτης αξιολόγησης, την
εφαρμογή της καθώς και τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης
περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο
Ref.Ares(2018)5450792-24/10/2018 της
Eυρωπαϊκής Επιτροπής, στο Καν.1308/2013, στον Καν.(ΕΕ) 2017/40, στον Καν.(ΕΕ)2020/1239 της,
στον Καν. (ΕΕ)2017/39. Ο ανάδοχος οφείλει να
ακολουθήσει τις οδηγίες όπως αυτές
περιγράφονται στα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη οδηγία που θα δοθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΙΕΠ και ο
ανάδοχος οφείλει να την προσαρμόσει σε τυχόν υποδείξεις του. Τα σχέδια ερωτηματολογίων
αξιολόγησης πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Διεύθυνση Σπουδών
Προγραμμάτων κα Οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) προκειμένου να διαβιβαστούν
για σχετική γνωμοδότηση στο ΙΕΠ Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Επιτροπή
Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 4624/2019 “Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”, Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 “για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”), να μεριμνήσει για
την πλήρη περιγραφή των τρόπων με τους οποίους θα διασφαλιστεί, σε κάθε στάδιο της έρευνας
(συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση), η ανωνυμία όλων των εμπλεκομένων σε αυτή και να
μεταχειριστεί τα ερευνητικά δεδομένα ως απολύτως απόρρητα.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου:
 ως το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022 όπως ορίζεται στο άρθρο 1Καν.2017/39 και
ισχύει
1. ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Σχολικού Προγράμματος βασισμένη στα στοιχεία των
μετρήσεων Σεπτέμβριου-Οκτώβριου 2021 και Ιουνίου 2022 .
2. το αρχείο επεξεργασίας των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
τα απαντημένα ερωτηματολόγια
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 ως 31 Ιανουαρίου 2023
1. Έκθεση αξιολόγησης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του Σχολικού Προγράμματος για
τη σχολική περίοδο 2017-2022 Η έκθεση αξιολόγησης θα κατατεθεί στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε
βελτίωση/αλλαγή/επεξήγηση ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την κατάθεση
της.
2. το ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργασίας των στοιχείων
Στο έργο του αναδόχου περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των πρόσθετων απαιτήσεων που τυχόν
θα προκύψουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την κατάθεση της έκθεσης αξιολόγησης. Ο
ανάδοχος έχει ολοκληρώσει το έργο του μετά την πλήρη παράδοση των απαιτούμενων στοιχείων
στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο κόστος της αξιολόγησης περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός της αξιολόγησης, η εκτύπωση η
αποστολή των ερωτηματολογίων και η συλλογή τους , η επεξεργασία των στοιχείων η σύνταξη
της έκθεσης, τυχόν επιπλέον στοιχεία ή επεξεργασία ζητηθεί και όλα τα επιπλέον έξοδα που θα
προκύψουν. Η αποστολή και η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων από τις σχολικές μονάδες
γίνεται με ευθύνη του αναδόχου.

Γενικά:
1. Σε όλο το υλικό θα αναφέρεται «Πρόγραμμα για τα σχολεία», «με την χρηματοδοτική
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα είναι τυπωμένη η ελληνική και την
ευρωπαϊκή σημαία και το έμβλημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθώς και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρθρο12,καν 39/2017)
2. Το υλικό (αξιολόγηση, ερωτηματολόγια, αποτελέσματα, έκθεση) παραχωρείται και ανήκει
απεριορίστως χρονικά αποκλειστικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
αποτελεί ιδιοκτησία του και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και εκμεταλλευτεί με
οποιοδήποτε τρόπο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της
παρούσας υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να έχει αναλάβει άλλο έργο ( διανομής, προώθησης ή
εκπαιδευτικά μέτρα) του Σχολικού Προγράμματος για τα σχολικά έτη 2017-2023.
Κόστος
Συνολικό κόστος 50.000 ευρώ +ΦΠΑ
Για το σχολικό έτος 2021/2022 όπως ορίζεται στο άρθρο 1Καν.2017/39 με τις τυχόν
τροποποιήσεις του: 40.000 ευρώ +ΦΠΑ
Για το σχολικό έτος 2022/2023 όπως ορίζεται στο άρθρο 1Καν.2017/39 με τις τυχόν
τροποποιήσεις του: 10.000 ευρώ +ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Αναλυτικότερα τα κριτήρια εξειδικεύονται ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α Μεθοδολογική προσέγγιση και αντίληψη του έργου
Α1

Αντίληψη του έργου με βάση τις προδιαγραφές και την επιχειρησιακή λειτουργία, όπως

προσεγγίζεται από τον ανάδοχο - 15 %
Α2

Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη

•

Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου

•

Σαφήνεια εργασιών
Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα και η πληρότητα του – 20 %

Α3

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση έργου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

15 %

50 %

ΟΜΑΔΑ Β Χαρακτηριστικά Αναδόχου και Ομάδων του έργου
Β1

Άτομα προσωπικού που έχει ήδη ο ανάδοχος προκειμένου να υλοποίηση το έργο

Β2

Πληρότητα Ομάδων Έργου [πληθυσμός, χαρακτηριστικά, ιδιότητες, προϋπηρεσία, πτυχία,
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της διακήρυξης, αντικείμενα εργασιών-

Β3

Εμπειρία αναδόχου σε συναφή έργα

15 %

20%

15 %

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

50%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Α+Β) 100%
Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω, κυμαίνεται από 100
βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου
επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία
της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
•

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής.
•

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
•

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον

ακόλουθο τύπο :
Λί = 80* ( Βί / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Bmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Bi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς ί
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Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Ki το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς ί
Λϊ το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του αναδόχου:
1. να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με την απαιτούμενη εξειδίκευση και
εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα καθώς και την κατάλληλη δομή και μέσα ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδομή, τον εξοπλισμό, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, τα μέτρα που
λαμβάνει ο προσφέρων για να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επιχειρηματική επάρκεια
2. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και να
έχει εκπονήσει την τελευταία τριετία κατ΄ ελάχιστον μια μελέτη αξιολόγησης σχετική
με οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
3. Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει τις προδιαγραφές όπως αναφέρονται στους ενωσιακούς
κανονισμούς που σχετίζονται με το πρόγραμμα
4. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια,
εξειδίκευση και ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου.
5. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Έργου που θα απασχοληθεί στο έργο θα αποτελείται
κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα στελέχη:
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (Project Manager) που θα ηγείται της ομάδας έργου και θα
κατέχει συντονιστικό ρόλο και θα έχει τη συνολική ευθύνη των
εργασιών
του
αναδόχου. Θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος AEI οικονομικών επιστημών με 3ετή
εμπειρία ως υπεύθυνος έργου στην εκπόνηση αξιολογήσεων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται από μέλη που θα διαθέτουν ανάλογη εμπειρία σε έργα
που έχουν άμεση συνάφεια με τις επιμέρους ενέργειες του υπό ανάθεση έργου. Πιο
συγκεκριμένα στην ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατ’ελάχιστο:
 Δυο στελέχη ΑΕΙ με αποδεδειγμένη με εμπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων
έργων
 Διαιτολόγος με ειδίκευση στη διατροφή παιδιών
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τμήμα 4: Ηλεκτρονική πλατφόρμα με ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό στη θεματική της
προώθησης της υγιεινής διατροφής η οποία θα προσφέρεται προς αξιοποίηση και μέσω σύγχρονης
ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Αντικείμενο του έργου
Σχεδιασμός, δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και υλικό στη θεματική της προώθησης της υγιεινής διατροφής η οποία θα προσφέρεται προς αξιοποίηση
και μέσω σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση των
ακόλουθων ενεργειών:
(1) Σχεδιασμός, δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ψηφιακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και υλικό
(2) διδακτικές προσεγγίσεις/στρατηγικές για τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων
(3) δράσεις/δραστηριότητες/συμβουλές προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των
μαθητριών.
(4) Δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη θεματική της προώθησης της υγιεινής
διατροφής προς αξιοποίηση μέσω της πλατφόρμας στην τάξη από τον/την εκπαιδευτικό.

Ενέργεια 1 : Σχεδιασμός, δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ψηφιακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό
Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακής πλατφόρμας
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), η οποία θα στοχεύει στη μεθοδική απόκτηση γνώσεων
υγιεινής διατροφής που βασίζεται στα φρούτα , τα λαχανικά και το γάλα μέσω ενός
προγράμματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των εκπαιδευομένων διαφόρων ηλικιών και
κατηγοριών. Ειδικότερα η ομάδα στόχος είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κύριος
στόχος), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.
Το σύστημα θα αξιοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης (ενδεικτικά
αναφέρονται οι διδακτικές τεχνικές της εισήγησης, του διαλόγου, των ερωτοαποκρίσεων, της
χιονοστιβάδας, του καταιγισμού ιδεών, της επίδειξης, της προσομοίωσης) , θα προσωποποιεί τη
μετάδοση γνώσης ανάλογα με την ηλικία του εκπαιδευόμενου (παρέχοντας διαφορετικό ανά
κατηγορία ηλικιών περιεχόμενο και διδακτικό υλικό) και θα παρέχει ένα ποιοτικό διαδραστικό
περιεχόμενο (e-content) υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς κι εκπαιδευτικούς.
Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει, μέσω ειδικών αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών
εκπαιδευτικού και παράλληλα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αφενός να προσελκύσει όλες τις ηλικίες
στις οποίες απευθύνεται ( διαχειριστές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και αφετέρου να
αποτελέσει κόμβο διαρκούς ενημέρωσης για το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού, προκειμένου
να συμβάλει στη διαμόρφωση των προτεινόμενων διατροφικών συνηθειών.
Στόχοι
Σκοπός της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η προώθηση της υγιεινής
διατροφής και συγκεκριμένα :
• η διαρκής αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών και γάλακτος στο διαιτολόγιο των
παιδιών στο στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών.
• η αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και η
βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.
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Μεθοδολογία υλοποίησης
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δράσεις που πρέπει να γίνουν για την υλοποίησή του έργου
περιλαμβάνουν:
• Την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής, διαδικτυακής εκπαίδευσης (e-Learning Portal)
• Την ανάπτυξη στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου
• Την ανάπτυξη υπηρεσίας αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παραγωγής δεικτών
αποτελεσματικότητας και μεταδοτικότητα.
• Την ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης των εκπαιδευομένων Οι μαθητές θα μαζεύουν
πόντους επιβράβευσης ανάλογα με την επίδοση τους. Φτάνοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό
πόντων θα ανεβαίνουν βαθμίδα αξιολόγησης κερδίζοντας αντίστοιχο εικονικό βραβείο/ μετάλλιο.
• Την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
του έργου θα καταστούν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Γενικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι πολυμεσικό, ψυχαγωγικό, θα δημιουργηθεί
με γνώμονα την μέγιστη μεταφορά γνώσης ανάλογα με (α) την ηλικία των εκπαιδευόμενων και
(β) τη κατηγορία στην οποία ανήκουν (γ) την απαίτηση να μην είναι αυστηρά εκπαιδευτικού
χαρακτήρα αλλά και ψυχαγωγικού θα υποστηρίζει την καθολική προσβασιμότητα και θα
αυτοπροσαρμόζεται μέσω προσωποποιημένων διεπαφών για διάφορες κατηγορίες ηλικιών (δ) την
καταλληλόλητα του για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση . H κατηγοριοποίηση θα γίνει κατ’
ελάχιστον στις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες:
Α. Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 6-12 ετών
Β. Γονείς μαθητών
Γ. Εκπαιδευτικοί
Περαιτέρω κατηγοριοποίηση ενδέχεται να προκύψει από τη μελέτη εφαρμογής, έχοντας στόχο
πάντα την καλύτερη και ουσιαστικότερη αφομοίωση των πληροφοριών από κάθε ομάδα.
Ενδεικτικά προτείνεται το εκπαιδευτικό υλικό να χωριστεί σε 2 υποομάδες Α,Β,Γ δημοτικού και
Δ,Ε,ΣΤ Δημοτικού ή ανά δύο τάξεις.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες εκπαιδευόμενων θα παραδοθεί ένα εκπαιδευτικό
πακέτο. Το πακέτο θα περιλαμβάνει:
α) το εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, τεστ πολλαπλών επιλογών, video, εικόνες, ομιλία
μαγνητοφωνημένη) οργανωμένο σύμφωνα με τα σενάρια διατροφικής αγωγής σε σεμινάρια (10
σεμινάρια) διάρκειας 15 έως 30 λεπτών,
β) σενάρια διατροφικής αγωγής που θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Θεματική ενότητα 1: ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 2: ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 3: ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 5: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
• Θεματική ενότητα 6: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
• Θεματική ενότητα 7: ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Θεματική ενότητα 8: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
• Θεματική ενότητα 9: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
γ) τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (game-based learning), τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
ενέργειας και βάση των σεναρίων διατροφικής αγωγής
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Στόχος όλων των εκπαιδευτικών πακέτων είναι η διάθεση όλου του εκπαιδευτικού περιεχομένου
μέσα από λογισμικό, το οποίο θα διατίθεται σε διαδικτυακή πύλη και σε έξυπνες συσκευές. Τα
εκπαιδευτικά πακέτα θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το
μαθησιακό επίπεδο των εκπαιδευόμενων.
Ως τελικό προϊόν, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:
1. Αντικειμενικούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός στόχος καθορίζει τη διαφορά μεταξύ της
κατάστασης στην οποία βρίσκονται η ομάδα-στόχος και αυτής που επιδιώκεται να δημιουργηθεί
ως αποτέλεσμα εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάζεται. Οι αντικειμενικοί
στόχοι εκφράζουν «τι θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ο καταρτιζόμενος» σαν αποτέλεσμα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Το περιεχόμενο, την ύλη που θα πρέπει να είναι συμβατή με τους στόχους
3. Τα σενάρια ανάπτυξης και ροής (story board) για κάθε θεματική ενότητα περιεχομένου, στα
οποία, θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση του διδακτικού σχεδιασμού.
Δημιουργικός σχεδιασμός πλατφόρμας
Η πλατφόρμα περιεχομένου πρέπει να βασίζεται στις αρχές εμπειρίας διεπαφής χρήστη και
διαδραστικής λειτουργίας με δυναµικές ιστοσελίδες οι οποίες θα παρουσιάζουν ασφαλές,
ελκυστικό και ωφέλιμο υλικό. Οι ιστοσελίδες αυτές θα περιέχουν κείμενα, εικόνες, βίντεο. Η
σχεδίαση θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής αρχές:
• Εύκολη περιήγηση στο υλικό του δικτυακού τόπου.
• Οµοιογένεια στην παρουσίαση των ιστοσελίδων.
• Εύκολη προσπέλαση στα περιεχόµενα των ιστοσελίδων.
• Ελκυστική διεπαφή του δικτυακού τόπου.
Ο σχεδιασμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα παιδιά θα μπορούν εύκολα να εξοικειωθούν µε
την διεπαφή χρήστη της δικτυακή πύλης. Ενδεικτικά, κάποιες από τις σχεδιαστικές αρχές που
πρέπει να ακολουθηθούν είναι οι εξής:
• Χρωµατικοί συνδυασµοί που να διευκολύνουν την ανάγνωση των κειµένων στην οθόνη.
• Πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση η οποία θα βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής μάθησης
• Ύπαρξη εύχρηστου καταλόγου επιλογών (µενού) πλοήγησης.
• Ύπαρξη πίνακα περιεχοµένων (sitemap) του δικτυακού τόπου.
Ενέργεια 2: Διδακτικές προσεγγίσεις/στρατηγικές για τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών
μονάδων
Η υλοποίηση της ενέργειας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ακόλουθων σημείων:
1. Τη μεθοδολογία διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί, ως κατάλληλη για κάθε τμήμα του
περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος, για την επίτευξη του κάθε αντικειμενικού
στόχου. Η μεθοδολογία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την κρισιμότητα των ηλικιών που
απευθύνεται.
2. Τον τρόπο αξιολόγησης και επιβράβευσης που θα εφαρμοσθεί για να εκτιμηθεί η απόδοση της
ομάδας-στόχου και ο βαθμός πραγματοποίησης των αντικειμενικών στόχων του προγράμματος.
Η αξιολόγηση θα ακολουθεί δύο συνιστώσες την εκπαιδευτική και την τεχνολογική και θα γίνει
σύμφωνα με διεθνείς διαδικασίες και πρότυπα. Η υπηρεσία αξιολόγησης θα αναφέρεται
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στην:
1. Εκπαιδευτική αξιολόγηση
2. Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης
3. Ευκολία και αποδοχή χρήσης
4. Πλήρωση εκπαιδευτικού σκοπού
5. Ποιότητα περιεχομένου
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6. Παρατήρηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και αποτίμηση της προόδου που
επιτυγχάνεται μέσα από τις σειρές των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής και
διαβαθμισμένης διάθεσης χρήσιμων στατιστικών συμπερασμάτων από την επεξεργασία των
συλλεχθέντων δεδομένων χρήσης του συστήματος.
Ενέργεια 3 : Δράσεις/δραστηριότητες/συμβουλές προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
και των μαθητριών.
Θα υλοποιηθεί on-line πρόγραμμα συμβουλευτικής, οι δράσεις της οποίας θα περιλαμβάνουν:
1. Διεξαγωγή Webinars
2. Διεξαγωγή on-line έρευνας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, αξιολόγησης επεξεργασίας
τους και παροχή παραγωγή στοχευμένων συμβουλών
3. Παροχή online ενημερωτικού/ συμβουλευτικού υλικού
Ενέργεια 4: Δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη θεματική της προώθησης
της υγιεινής διατροφής προς αξιοποίηση μέσω της πλατφόρμας στην τάξη από τον/την
εκπαιδευτικό.
Προδιαγραφές περιεχομένου
Θα υλοποιηθούν συνολικά 10 παιχνίδια. Τα παιχνίδια θα αφορούν τις ακόλουθες θεματικές
ενότητες:
• Θεματική ενότητα 1: ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 2: ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 3: ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Θεματική ενότητα 5: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
• Θεματική ενότητα 6: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
• Θεματική ενότητα 7: ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Θεματική ενότητα 8: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
• Θεματική ενότητα 9: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
Δημιουργικός σχεδιασμός & αρχές υλοποίησης διαδραστικών παιχνιδιών
Τα παιχνίδια θα είναι δισδιάσταστα ή τρισδιάσταστα και το εκπαιδευτικό σενάριο και οι
λειτουργικές τους προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα διαθέτουν:
• Μαθησιακούς στόχους: τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θα σχεδιαστούν για κάποιο συγκεκριµένο
σκοπό και αποβλέπουν στην επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου.
• Σύνολο κανόνων: Θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές σύνολο κανόνων προκειµένου να
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση του μαθητή µε το παιχνίδι.
• Αλληλεπιδραστικότητα, ενεργός ρόλος παίκτη: Χωρίς την ενεργή συµµετοχή των παικτών στο
παιχνίδι, δεν µπορεί να υφίσταται η έννοια του παιχνιδιού
• Ανατροφοδότηση (feedback): το παιχνίδι θα πρέπει να επιβραβεύει µια σωστή απόφαση και να
αποτρέπει µια λανθασµένη. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα µπορούν να διακρίνουν τις
επιτυχημένες από τις αποτυχημένες ενέργειες και να επικεντρωθούν στο στόχο τους.
• Ανταγωνισµός: Ο ανταγωνισµός πρέπει να ενυπάρχει µεταξύ συµπαικτών ή ανάµεσα στον
παίκτη και τον υπολογιστή, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ή να σημειωθεί ένα µεγάλο
σκορ.
• Στοιχείο πρόκλησης: το στοιχείο της πρόκλησης έχει να κάνει µε την αβεβαιότητα ως προς την
επίτευξη του στόχου, τις κρυµµένες πληροφορίες, τα πολλαπλά επίπεδα δυσκολίας.
• Στοιχείο διασκέδασης και κινήτρου: η ίδια η ενασχόληση µ’ ένα παιχνίδι ελκύει τα παιδιά και να
τα ψυχαγωγεί τόσο όσο και η επίτευξη του στόχου του παιχνιδιού.
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• Προϋπάρχουσα γνώση: τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προϋποθέτουν γνώση, η οποία θα παρέχεται
μέσω του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού
Τα διαδραστικά παιχνίδια θα πρέπει να περιέχουν χαρακτήρες που προσωποποιούν τα φρούτα,
λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα προκειμένου να πετύχουν την μεγαλύτερη ταύτιση των
παιδιών με το μήνυμα, να είναι φιλικά και ελκυστικά. Τα σενάρια και οι χαρακτήρες θα πρέπει να
εξυπηρετούν τη μάθηση μέσα από βιωματικές εμπειρίες, ψυχαγωγική και δημιουργική
ενασχόληση, κινητοποιώντας τη φαντασία και την πρωτοβουλία των παιδιών.
Τα κείμενα των αντίστοιχων σελίδων θα αναφέρονται στον στόχο της ταινίας ή του παιχνιδιού,
τους κανόνες διάδρασης, τα επίπεδα και τις θεματικές τους.
Επιπλέον τα παιχνίδια θα πρέπει να διαθέτουν:
• Διάρκεια σχετικά σύντομη (3-5 λεπτά)
• Κεντρικό αναγνωρίσιμο ήρωα
• Χρήση 2d τεχνική, 3d τεχνική, Physics animation
• Να είναι εύληπτα και κατανοητά ως προ το χειρισμό κάνοντας χρήση κεντρικού μενού και
οδηγιών διαθέσιμες καθ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού
• Να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν να μπορούν να ολοκληρώσουν το
παιχνίδι
• Να μην αναδεικνύεται ο ανταγωνισμός με τη χρήση πίνακα που καταγράφει την υψηλότερη
βαθμολογία
• Ως επιβράβευση να θεωρείται η απόκτηση γνώσεων
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα παιχνίδια θα πρέπει:
•Να είναι κωδικοποιημένα σε HTML5 (2διάστατα παιχνίδια ή σε WEB GL (3διάστατα παιχνίδια)
•Να γίνεται χρήση 64bit γραφικών στοιχείων για υψηλή ευκρίνεια και αισθητική
• Να έχουν τουλάχιστον 3 επίπεδα δυσκολίας με επιλογή ανάλογα με την ηλικία
• Να έχει τουλάχιστον 3-7 επίπεδα ανάπτυξης (levels)
• Να έχουν σύντομο χρόνο μεταφόρτωσης και έναρξης
• Να μη χρειάζονται για την λειτουργία τους δευτερεύοντα προγράμματα που απαιτούν
ξεχωριστή λήψη (download)
• Να υπάρχει η δυνατότητα παύσης και επανέναρξης από το σημείο που σταμάτησαν
• Να είναι συμβατά για χρήση με επιτραπέζιο υπολογιστή, φορητό υπολογιστή και tablet (touch
screen)
• Να είναι συμβατά με συσκευές κατ ελάχιστο 3ετιας
Το σύνολο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων του έργου παραχωρούνται και
ανήκουν απεριορίστως χρονικά αποκλειστικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων(ΥΠΑΑΤ), αποτελούν ιδιοκτησία του και το ΥΠΑΑΤ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και
εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των
αποτελεσμάτων της παρούσας υπηρεσίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠΑΑΤ

Προϋπολογισμός έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι:
Για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης ως 31 Ιουλίου 2021: 533.750 € πλέον ΦΠΑ) . Η χρονική

αυτή περίοδος δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του σχολικού
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έτους 2020/2021 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ)2017/39
Τα σχολικά έτη 2021/2022 και 2022/2023 ο προϋπολογισμός του έργου θα διατεθεί για την
συντήρηση, λειτουργία και επικαιροποίηση της πλατφόρμας και του περιεχομένου της καθώς και
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών συνοδευτικών ενεργειών που παρέχονται τον πρώτο χρόνο
ενέργειες 1,2,3,4 όπως αναφέρονται ανωτέρω ή εναλλακτικά να υλοποιήσει ενέργειες ίσης αξίας
καθ υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.
Για: το σχολικό έτος 2021/2022 όπως ορίζεται στο άρθρο 1Καν.2017/39: 533.750 € πλέον ΦΠΑ
Για το σχολικό έτος 2022/2023 όπως ορίζεται στο άρθρο 1Καν.2017/39: : 533.750 € πλέον ΦΠΑ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση και φιλοξενία της πλατφόρμας στο cloud (πχ. Amazon, Azure)
για τη τριετία .
Για μετά τη τριετία, εφόσον αποφασισθεί η
υποστήριξης

συντήρηση της πλατφόρμας και σχετική σύμβαση

με τον Ανάδοχο έναντι αντιτίμου μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενείται στο cloud,

διαφορετικά θα πρέπει να μεταφερθεί σε υποδομές του ΥΠΑΑΤ.
Για κάθε μία από τις επόμενες δύο περιόδους θα καθοριστεί το υλικό και το χρονοδιάγραμμα που θα
παραδοθεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

Διαδικασία παραλαβής
Η καλλιτεχνική, η τεχνική επιμέλεια και οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές της πλατφόρμας και του
εκπαιδευτικού υλικού θα προσδιορισθούν σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου στη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής. Η παιδαγωγική καταλληλότητα της
προτεινόμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας πρέπει να ελεγχθεί από το ΙΕΠ, μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ . και κατά
συνέπεια πρέπει να αποσταλεί εγκαίρως στο Υ.ΠΑΙ.Θ . Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε
συνεργασία με το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) δικαιούται να υποδείξει στον

ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου
να προκύψει το τελικό παραδοτέο.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πλατφόρμα μετά την έναρξή της θα πρέπει να αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ
προκειμένου να διαβιβαστούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για σχετική γνωμοδότηση ως
προς την παιδαγωγική καταλληλότητα και σκοπιμότητα.
Μέρος της πλατφόρμας σε πιλοτικό αλλά λειτουργικό στάδιο θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου ως 15 Ιουλίου 2021 και το υπόλοιπο έργο θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2020/2021 όπως
ορίζεται στο άρθρο 1Καν.39/2017 όπως τροποποιείται και ισχύει.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή του έργου (μερική ή ολική) από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΑΙ.Θ .
Κριτήριο ανάθεσης
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Αναλυτικότερα τα κριτήρια εξειδικεύονται ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α Μεθοδολογική προσέγγιση και αντίληψη του έργου
Α1

Αντίληψη του έργου με βάση τις προδιαγραφές και την επιχειρησιακή λειτουργία, όπως

προσεγγίζεται από τον ανάδοχο - 15 %
Α2

Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη

•

Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου

•

Σαφήνεια εργασιών
Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα και η πληρότητα του – 20 %

Α3

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση έργου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

15 %

50 %

ΟΜΑΔΑ Β Χαρακτηριστικά Αναδόχου και Ομάδων του έργου
Β1

Άτομα προσωπικού που έχει ήδη ο ανάδοχος προκειμένου να υλοποίηση το έργο

Β2

Πληρότητα Ομάδων Έργου [πληθυσμός, χαρακτηριστικά, ιδιότητες, προϋπηρεσία, πτυχία,
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της διακήρυξης, αντικείμενα εργασιών-

Β3

Εμπειρία αναδόχου σε συναφή έργα

15 %

20 %

15 %

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

50 %

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Α+Β) 100%
Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω, κυμαίνεται από 100
βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου
επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία
της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
•

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής.
•

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
•

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον

ακόλουθο τύπο :
Λί = 80* ( Βί / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Bmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
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Bi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς ί
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Ki το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς ί
Λϊ το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (χωρίς τον
ΦΠΑ), σε νόμισμα (€), για τις τρεις (3) τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές χρήσεις (έτη
2018,2019,2020).
Επισημαίνεται ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να προκύπτει από
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές
καταστάσεις του 2020 ,για την πλήρωση του κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα οικονομικά
στοιχεία των ετών 2017, 2018, 2019.
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες Κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων, ορίζεται ότι
η παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται συσωρευτικά από όλα τα μέλη της ένωσης /
κοινοπραξίας.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία
να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του
παρόντος Διαγωνισμού και τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και
τεχνογνωσία στην υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου.
Ειδικότερα θα πρέπει:
α) Να διαθέτoυν γενική δεκαετή (10) εμπειρία σε έργα σχεδιασμού και/ ή υλοποίησης
διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων.
β) Να διαθέτoυν γενική δεκαετή (10) εμπειρία σε έργα προβολής και επικοινωνίας που αφορούν
έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αντίστοιχου προϋπολογισμού.
γ) Κατά την τριετία 2018-2020 (έτη 2018, 2019,2020) συν το τρέχον έτος έως την υποβολή του
παρόντος διαγωνισμού να έχουν εκτελέσει επιτυχώς έργα για τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
-

τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο την υλοποίηση και/ ή υποστήριξη λειτουργίας
ηλεκτρονικών διαδικτυακών πλατφορμών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκ των οποίων
το ένα (1) έργο να αφορά τη υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία έχει τουλάχιστον
150.000 εγγεγραμμένους χρήστες.
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-

τουλάχιστον τρία

(3) έργα με αντικείμενο τον στρατηγικό και δημιουργικό σχεδιασμό

προγραμμάτων επικοινωνίας και προβολής για παιδιά 6-12, εκ των οποίων το ένα (1) έργο να
έχει

προϋπολογισμό

μεγαλύτερο

από

το

20%

του

προϋπολογισμού

(μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου και αντικείμενο τον στρατηγικό και
δημιουργικό σχεδιασμό προγραμμάτων επικοινωνίας και προβολής της διατροφικής αξίας
φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών σε παιδιά 6-12.
Ως ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται η ημερομηνία λήξης του.
Για τον σκοπό αυτόν ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες που
εκτέλεσε, με τεχνικό αντικείμενο ποσοτικά και ποιοτικά όμοιο προς το συμβατικό, όπως τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά καθορίζονται παραπάνω, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη 20182020 (έτη 2018, 2019,2020) και το τρέχον έτος έως την υποβολή των προσφορών από τον ίδιο
ως Ανάδοχο, είτε ως Υπεργολάβο (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με στοιχεία
γνωστοποίησής της στην Φορολογική Αρχή), με αναφορά του τελικού ποσού εκάστης σύμβασης,
της ημερομηνίας έναρξης και λήξης αυτής, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.Για τον
υπολογισμό της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης του/των έργου/ων.
Η υλοποίηση αντίστοιχων έργων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους
αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι, σε περίπτωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό, σε
σχήμα Ένωσης, η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζόμενου σχήματος θα τεκμαίρεται, επί ποινή
αποκλεισμού, εάν οι απαιτήσεις της παρούσας περίπτωσης (α) καλύπτονται είτε από ένα
τουλάχιστον μέλος του σχήματος , είτε αθροιστικά από τα μέλη του σχήματος.
β) Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη εξειδίκευση, εμπειρία και
επαγγελματικά προσόντα και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς
τις απαιτήσεις του έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συστήσουν ομάδα έργου που να
ικανοποιεί τα παρακάτω:
Ο Υπεύθυνος Έργου να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
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-

Τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχεδιασμού και
συντονισμού έργων που αφορούν στην επικοινωνία προγραμμάτων και προβολή προϊόντων
για παιδιά.

-

Κατά την τελευταία τριετία (3 έτη) να έχει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με
θεματικό αντικείμενο την επικοινωνία της διατροφικής αξίας φρούτων, λαχανικών και
γαλακτοκομικών προϊόντων για τα παιδιά και με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 20% του
συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

Ο Βοηθός Υπεύθυνου Έργου να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
-

Τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχεδιασμού και
συντονισμού έργων που αφορούν στην επικοινωνία προγραμμάτων για παιδιά και προβολή
προϊόντων για παιδιά.

Η Ομάδα Έργου, να αποτελείται από στελέχη με εξειδικευμένη γνώση

στην εκτέλεση

αντίστοιχων έργων και ειδικότερα:
-

Ένα (1) μέλος σεναριογράφο με τουλάχιστον επταετή (7 έτη) αποδεδειγμένη εμπειρία στην
δημιουργία σεναρίων για Ο/Α υλικό, διαδραστικά παιχνίδια, διαδικτυακά μέσα και εργαλεία
και με συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με θεματικό αντικείμενο την επικοινωνία της
διατροφικής αξίας φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων για τα παιδιά.

-

Ένα (1) μέλος κειμενογράφο με τουλάχιστον επταετή (7 έτη) αποδεδειγμένη εμπειρία στην
σύνταξη και επιμέλεια κειμένων σε ταινίες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ υλικό,
διαδραστικά παιχνίδια, διαδικτυακά μέσα και εργαλεία και με συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα
(1) έργο με θεματικό αντικείμενο την διαφημιστική προβολή της διατροφικής αξίας φρούτων,
λαχανικών και γαλακτοκομικών για τα παιδιά.

-

Ένα (1) μέλος σκηνοθέτη/παραγωγό με τουλάχιστον επταετή (7 έτη) αποδεδειγμένη
εμπειρία αθροιστικά στην οργάνωση και παραγωγή ταινιών, διαδραστικών παιχνιδιών και με
συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με θεματικό αντικείμενο την επικοινωνία για την
διατροφική αξία των φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων για τα παιδιά.

-

Ένα (1) μέλος υπεύθυνο δημιουργικού (art director)με τουλάχιστον πενταετή (5 έτη)
αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην παραγωγή δημιουργικών προτάσεων για
Ο/Α υλικό, φωτογραφικό υλικό, διαδραστικά παιχνίδια, διαδικτυακά μέσα και εργαλεία και
με συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με θεματικό αντικείμενο την επικοινωνία της
διατροφικής αξίας φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων για τα παιδιά.
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-

Ένα (1) μέλος διαιτολόγο/διατροφολόγο, με τουλάχιστον πενταετή (5 έτη) αποδεδειγμένη
εμπειρία και με συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με θεματικό αντικείμενο την
επικοινωνία για την διατροφική αξία των φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών
προϊόντων για τα παιδιά και με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 20% του συνολικού
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

-

Ένα (1) μέλος ΔΕΠ τμήματος δημόσιου πανεπιστήμιου, σχετικού με την διατροφολογία
/διαιτολογία που να διαθέτει εμπειρία σε πιστοποιήσεις παρόμοιων έργων , προκειμένου να
πιστοποιήσει ότι το έργο που υλοποιήθηκε από τον ανάδοχο είναι σύμφωνο με τα τελευταία
επιστημονικά δεδομένα.

-

Ένα (1) μέλος απόφοιτο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό
τίτλο στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπεύθυνο για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και
την διαμόρφωση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης.

-

Τρία (3) στελέχη ανάπτυξης με αρμοδιότητα την υλοποίηση και παραμετροποίηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα ακόλουθα προσόντα :
- πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πτυχιακού επιπέδου (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) Σχολών Πληροφορικής ή Σχολών Θετικών
Επιστημών κατεύθυνσης πληροφορικής ή Πολυτεχνικών Σχολών
- τουλάχιστον δέκα (10) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία
- πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση και/ή υλοποίηση
έργων πληροφορικής
- συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με αντικείμενο την υλοποίηση πλατφόρμας
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

-

Δύο (2) στελέχη υποστήριξης με αρμοδιότητα την εκπαίδευση και την υποστήριξη της
διαδικτυακής πλατφόρμας και με τα ακόλουθα προσόντα :
- πανεπιστημιακό πτυχίο (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού) ή πτυχίο ΤΕΙ σε θετικές /εφαρμοσμένες επιστήμες
- τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση και υποστήριξη
χρηστών στη χρήση διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων
-

συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο με αντικείμενο την υλοποίηση πλατφόρμας
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 4624/2019 “Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”, Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 “για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”), να μεριμνήσει για
την πλήρη περιγραφή των τρόπων με τους οποίους θα διασφαλιστεί η ανωνυμία όλων των
εμπλεκομένων σε αυτή και να μεταχειριστεί τα ερευνητικά δεδομένα ως απολύτως απόρρητα.
Ο σχεδιασμός και η χρήση της πλατφόρμας πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με:
Την Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας
αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Το Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε
ολόκληρη την Ένωση.
Την Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών
του ν. 4577/2018 (Α΄ 199).
Επιπλέον πρέπει:
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων (security by design και
default) καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας (privacy by
design and default).
να υπάρχει συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).
Κατά το σχεδιασμό της πλατφόρμας θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για:
- την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών
- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών
- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων
Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες και έγγραφα του χρήστη, το σύστημα θα
υποστηρίζει ισχυρή και ενιαία αυθεντικοποίηση. Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού
συστήματος, θα παρέχεται:
- Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.
- Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που
περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation).
- Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της
πρόσβασης στο σύστημα, σε επίπεδο χρήστη (access control and authorization).
- Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).
- Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη
προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing).
- Προστασία από επιθέσεις με στόχο τη διακοπή της υπηρεσίας (denial of service attacks).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος…………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Μενάνδρου 22
105 52 Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………….. €
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………
ΑΦΜ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ…………
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………
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 ………………(αριθμητικώς & ολογράφως) για τη συμμετοχή του, σύμφωνα
με την αριθ. ………….. Διακήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την
…………………………..(τίτλος) για το/τα Τμήμα/τα ……., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
…./…/….
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/
της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………..
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος…………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Μενάνδρου 22
105 52 Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………
ΑΦΜ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ…………
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ ………
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 ………………(αριθμητικώς & ολογράφως) για την καλή εκτέλεση της αριθ.
……. Σύμβασης, για την ………………………….(τίτλος σύμβασης) Τμήμα/τα …….., συνολικής αξίας € …..
(αναφέροντας αν συμπεριλαμβάνει ή όχι ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ….. Διακήρυξη.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………...
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII - ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV K.Y.A. 1/1135/4-1-2021 (ΦΕΚ 5Β)
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

21-224942-001
2021/S 085-219951

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
090194738

http://www.minagric.gr
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22
10552
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ
210-2125090
210-5241841

vvlachogiorgou@minagric.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
(Α) Μέτρα/ Δράσεις Προβολής και Αξιολόγησης και (Β)
Συνοδευτικά Εκπαιδευτικά μέτρα με στόχο την
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και
γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Φρούτων,
Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία
Σύντομη περιγραφή:
(Α) Μέτρα/ Δράσεις Προβολής και Αξιολόγησης και (Β) Συνοδευτικά Εκπαιδευτικά μέτρα
με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε
μαθητές/ μαθήτριες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δωρεάν Διανομής
Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία Τμήμα 1. Βεβαίωση Συμμετοχής στο
Σχολικό Πρόγραμμα: 108493, Τμήμα 2. Προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ:
108445 Τμήμα 3. Αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος: 108490 Τμήμα 4.
Ηλεκτρονική πλατφόρμα: 108491
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):
3562/ΒΒ/2021 Διακήρυξη - Συστημικoί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ:
108493, 108445, 108490, 108491

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

16

21PROC008556085
2021-05-05
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

23

