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ΑΔΑΜ: 17PROC002306315 ΑΔΑ: 7ΦΨΟΟΡΡΚ-ΖΗ9
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση των εργασιών
«της ανανέωσης της διαδικτυακής παρουσίας του
Ζαππείου Μεγάρου-( Ψηφιακά Μέσα)»
Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, με έδρα την Αθήνα, Ζάππειο
Μέγαρο Τ.Κ. 10557, κατόπιν απόφασης, της υπ’ αρ.17/24-11-2017
συνεδρίασης του Δ.Σ. ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες «της ανανέωσης
της διαδικτυακής παρουσίας του Ζαππείου Μεγάρου- (Ψηφιακά Μέσα)»,
με χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης όλων των εργασιών που αφορούν:
α.) στην ανάπτυξη των εργασιών, τριών μηνών, αρχομένου από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, &
β) στην φιλοξενία και συντήρηση, δύο ετών, αρχομένου από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης,
εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον
προϋπολογισμό του νομικού προσώπου.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:
α) η με αριθ. 17/24-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ
Ω6Ζ5ΟΡΡΚ-1ΔΖ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ». Αριθμ. καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ:
17REQ002306077
Περιγραφή του Αντικειμένου:
Αντικείμενο σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για την ανάθεση
των εργασιών «της ανανέωσης της διαδικτυακής παρουσίας του
Ζαππείου Μεγάρου- (Ψηφιακά Μέσα)»
Συγκεκριμένα η ανάθεση θα διέπεται από τους όρους όπως περιγράφεται
στο παράρτημα Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς: 72000000-5
–Υπηρεσίες Τεχνολογίας των πληροφοριών: Παροχή συμβουλών ανάπτυξη
λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν
σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 08/12/2017 και ώρα
11:30 π.μ, στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,
Ζάππειο Μέγαρο Τ.Κ. 10557, Αθήνα 1ος όροφος.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν
α) το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
β) συμπληρωμένο το συνημμένο «ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».
γ) φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
έγγραφα που τεκμηριώνουν την πλήρη συμφωνία με τους όρους και τις
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

καθώς και έγγραφα τα οποία

τεκμηριώνουν ότι η προσφορά του συμμετέχοντα ανταποκρίνεται στα κριτήρια
της ανάθεσης και της αξιολόγησης του έργου.
Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται οι ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
β. Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου που διενεργεί την προμήθεια
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ )
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.
ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική
διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός
τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).
Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται και ένας ξεχωριστός κλειστός
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα
περιλαμβάνει συμπληρωμένο το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
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Οι προσφορές θα

αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει των κριτηρίων όπως
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 08/12/2017 και ώρα
12:00.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος πριν
τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά τα οποία δηλώνει με το ΤΕΥΔ:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
στ. Προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών
όπου αποδεικνύεται το επάγγελμα τους και οι δραστηριότητες.
Επίσης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει:


Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας πρέπει να
αντιστοιχεί
σε
ποσοστό
5%
της
προσφοράς
του,
μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρονική τουλάχιστον ενός μήνα μετά
την λήξη της σύμβασης.
Στην περίπτωση των Ενώσεων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της
Σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας
δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού
δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.
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Τα μέλη της Ένωσης υποβάλουν κοινή προσφορά και ευθύνονται έκαστος,
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν.
Στο συμφωνητικό συνεργασίας οι συμμετέχοντες στην Ένωση : α) θα
δηλώνουν από κοινού ότι, αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την
ευθύνη συμμετοχής τους στη διαδικασία καθώς και την ευθύνη για την
πραγματοποίηση της προμήθειας, β) θα ορίζουν εκπρόσωπο της Ένωσης, γ)
θα αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. Η
Ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση, κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο
ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ύστερα, από γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση, που
η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά τα λοιπά η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & Β–ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης
αυτής.
Αντίγραφο της πρόσκλησης και συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίδονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο ( Τηλ. 210-32 23 509 ή
210 32 37 182).
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Η παρούσα πρόσκληση καθώς και περίληψή της, έχει αναρτηθεί:
 Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
(ηλεκτρονική διεύθυνση: www.zappeion.gr)
 Στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων.
 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
–
Πρόγραμμα
Διαύγεια
http://et.diavgeia.gov.gr
 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
www.eprocurement.gov.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α & Β )

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Oλες οι εργασίες, θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη, Τεχνική Έκθεση.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Σκοπός...................................................................................................................

2.

Προϋπολογισμός ...................................................................................................

3.

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου.................................................................

4.

Διαχείριση περιεχομένου (CMS) ..........................................................................
4.1

Πρόσβαση στο Διαδικτυακό Κόμβο από Smartphones, Tablets και IPads ....

4.2

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης .................................................................................

5.

Φιλοξενία - Hosting ..............................................................................................

6.

Πανοραμική παρουσίαση ......................................................................................

7.

Εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κράτηση αιθουσών ............................

8.

Εφαρμογή προβολής (App) για Android, iOS και web ........................................

9.

Τεχνικά στοιχεία Διαδικτυακού Κόμβου και εφαρμογών ....................................

10.

Υπηρεσίες Συντήρησης .......................................................................................

11.

Αποδεδειγμένη Εμπειρία Αναδόχου ...................................................................

12.

Κριτήρια Ανάθεσης ............................................................................................
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Σκοπός
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η προώθηση του Ζαππείου μεγάρου ως ιδανικoύ
χώρου συνεδρίων και εκδηλώσεων αλλά και η προβολή του ως σημαντικού μνημείου
της πόλης της Αθήνας, συνυφασμένου με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, την
αρχιτεκτονική και γεγονότα-ορόσημα του 19ου και 20ου αιώνα. Το Ζάππειο Μέγαρο ως
σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, επιφορτισμένο όχι μόνο με την επιμέλεια και
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά προπαντός με τη διάδοσή της σε ένα
ευρύτερο κοινό, με την οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων αλλά και ειδικών events, έχει
εισέλθει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
και των εφαρμογών της.
Οι δυνατότητες που προσφέρουν ως νέα μέσα προώθησης της πολιτισμικής
κληρονομιάς αλλά και των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρει, αλλά και ως εργαλεία
επικοινωνίας, καθιστούν το Ζάππειο Μέγαρο έναν εξωστρεφή οργανισμό που δίνει
μεγάλο βάρος στη σωστή και αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών.
Μέσω του παρόντος έργου που αποβλέπει στην ανανέωση της διαδικτυακής παρουσίας
του Ζαππείου Μεγάρου και την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει, ζητούνται:
Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση του νέου διαδικτυακού κόμβου του
Ζαππείου
Η υλοποίηση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για τον
διαδικτυακό κόμβο
Η υλοποίηση πανοραμικής παρουσίασης 360ο του συνόλου των χώρων του
Ζαππείου Μεγάρου ως ξεχωριστή εφαρμογή η οποία θα ενσωματωθεί
στο νέο διαδικτυακό κόμβο και θα είναι πλήρως προσβάσιμη και από
υπολογιστές αλλά και κινητές συσκευές (mobile phones και tablets)
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογής ξενάγησης για κινητά και tablets
για Android και iOS. Επιπλέον, θα πρέπει να υλοποιηθεί και έκδοση
αυτής για υπολογιστές ως ξεχωριστή εφαρμογή η οποία θα
ενσωματωθεί στο νέο διαδικτυακό κόμβο. Η εφαρμογή αυτή θα
καλύπτει τόσο το χώρο του Μεγάρου, αλλά θα εμπεριέχει και σημεία
ενδιαφέροντος στον ευρύτερο χώρο του Ζαππείου.
Υπηρεσίες συντήρησης των ανωτέρω εφαρμογών και φιλοξενία του
διαδικτυακού κόμβου για 2 (δύο) έτη.

Προϋπολογισμός
Η τιμή εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος ανάπτυξης, φιλοξενίας και
συντήρησης για δύο (2) χρόνια.
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Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου
Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του website www.zappeion.gr
με υποστήριξη πρόσβασης από κάθε συσκευή (smartphones, tablets, υπολογιστές,)
αλλά και συμμόρφωση με το WCAG 2.0. Επιπλέον, το responsive design καθίσταται
απαραίτητη τεχνολογία στην υλοποίηση του κόμβου του Ζαππείου, αφού και το 1/3
των χρηστών διαδικτύου χρησιμοποιεί Mobile συσκευές για την πλοήγησή του στο
Internet με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Ο κόμβος θα είναι πλήρως δυναμικός με δυνατότητα ενημέρωσης του από το
προσωπικό του Ζαππείου Μεγάρου με οποιαδήποτε συχνότητα απαιτείται μέσω του
λογισμικού διαχείρισης (CMS) που θα παρασχεθεί στα πλαίσια του έργου από τον
Ανάδοχο.
Το website αρχικά θα προσφέρει το περιεχόμενο του στα Ελληνικά και Αγγλικά αλλά
θα έχει την τεχνολογική υποδομή για και δυνατότητα ενσωμάτωσης περισσότερων
γλωσσών (π.χ. Γερμανικά, Ισπανικά, κλπ).

Διαχείριση περιεχομένου (CMS)
Παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου website, θα πρέπει να παραδοθεί και σύστημα
διαχείρισης και ανανέωσης περιεχομένου (CMS) που επιτρέπει την άμεση και εύκολη
διαχείριση του νέου Website από προσωπικό του Ζαππείου Μεγάρου μετά από
κατάλληλη εκπαίδευσή του.
Οι χρήστες του λογισμικού διαχείρισης (διαχειριστές) θα μπορούν μέσα από το
περιβάλλον του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, να προσθέσουν, να
επεξεργαστούν ή να διαγράψουν περιεχόμενο. Το Σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει
διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης για διαφορετικούς χρήστες. Παράλληλα,
εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προσθέσουν νέες κατηγορίες αλλά
και να επεξεργαστούν τις ήδη υπάρχουσες.
Το σύστημα διαχείρισης και ανανέωσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς θα λειτουργεί μέσω ενός
απλού web browser (π.χ. Internet explorer, Firefox, Chrome και Safari), ενώ δίνει τη
δυνατότητα διαχείρισης των σελίδων του Website απευθείας μέσα από το περιβάλλον
του, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.
Με την παράδοση του website, ο Ανάδοχος θα παραδώσει εγχειρίδιο με οδηγίες για
τη χρήση του διαχειριστικού εργαλείου και θα αναλάβει την εκπαίδευση του
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προσωπικού του Ζαππείου Μεγάρου στη διαχείριση του περιεχομένου του (διάρκεια
εκπαίδευσης 8 ώρες σε τρεις ξεχωριστές συναντήσεις 3+3+2 ωρών).

4.1 Πρόσβαση στο Διαδικτυακό Κόμβο από Smartphones,
Tablets και IPads
Το Responsive και το Adaptive Web Design είναι ένα σύνολο τεχνικών ανάπτυξης
websites όπου τα στοιχεία που αποτελούν το web site τροποποιούνται δυναμικά,
ανάλογα με το είδος της πλατφόρμας /συσκευής από την όποια γίνεται η προσπέλαση.
Με αυτό τον τρόπο αντί για τη χρήση πολλών διαφόρων websites π.χ. Mobile Web site
και desktop website, το Responsive και Adaptive Web Designs επιτρέπουν το ίδιο site
να απεικονίζεται και να λειτουργεί σωστά σε κάθε μέγεθος οθόνης και συσκευή .
Πέραν του responsive, χρήσιμο θα είναι εάν το website είναι και adaptive,
προσαρμοζόμενο στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε συσκευής και αξιοποιώντας τις
δυνατότητές της, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου ζητείται ο διαδικτυακός κόμβος να σχεδιαστεί
τουλάχιστο σε Responsive μορφή (διαφορετικά templates) για διαφορετικές αναλύσεις
οθόνης, ώστε να καλύπτονται οι περισσότερο διαδεδομένες αναλύσεις που
κυκλοφορούν στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, ο Adaptive σχεδιασμός αποτελεί και
την πλέον επιθυμητή μορφή του κόμβου, ως παραδοτέο.

4.2

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται υποχρεωτικά παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στα στελέχη του Ζαππείου
Μεγάρου. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των
χρηστών είναι οι εξής:
1.

2.

Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) ωρών κατάρτισης των στελεχών του
Ζαππείου στις τεχνολογικές υποδομές και στη χρήση των συστημάτων που
θα εγκατασταθούν, ιδιαίτερα στον εξοπλισμό της in-situ ψηφιακής
εγκατάστασης και όλων γενικά των εφαρμογών. Ακόμα προβλέπεται ειδική
εκπαίδευση στην ανανέωση του περιεχομένου του εικονικού μεγάρου.
Σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, με βάση εγχειρίδια (στα
Ελληνικά), στη διαχείριση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.

Φιλοξενία - Hosting
Η φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος του έργου και βαρύνει τον
Ανάδοχο. Η φιλοξενία θα πρέπει να παρασχεθεί από τον Ανάδοχο είτε μέσω δικού του
εξοπλισμού (server κ.λπ.) είτε κατόπιν συμφωνίας του με εταιρεία (ελληνική ή διεθνή)
που θα παράσχει τη φιλοξενία μέσω δικών της εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ο Ανάδοχος
θα πρέπει να είναι σαφής ως προς το είδος της φιλοξενίας που θα εξασφαλίσει για την
ιστοσελίδα, δηλαδή αν θα είναι τύπου standalone σε διακομιστή (server) ή shared σε
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διακομιστή (server) με άλλες εφαρμογές. Η φιλοξενία θα πρέπει να παρέχεται για δύο
(2)
χρόνια από την παράδοση της ιστοσελίδας.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τις παρακάτω προδιαγραφές σχετικά με τη
φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας:




Ο διακομιστής (server) που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι να είναι
πρόσφατης τεχνολογίας (όχι παλαιότερος του ενός έτους).
Ο αποθηκευτικός χώρος του διακομιστή που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 GB, με δυνατότητα μελλοντικής του
επέκτασης.
Nα παρέχεται καθημερινό, εβδομαδιαίο και μηνιαίο backup με τρόπο
αυτοματοποιημένο.

Συμπληρωματικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διάθεση των παρακάτω:
 100, τουλάχιστον, pop email accounts
 Άπειρων
aliases/forwarding
για
λογαριασμούς
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
 Λειτουργία αυτόματης απάντησης (autoresponding).
 Δυνατότητα παροχής web email accounts
 Web based administration
 Δυνατότητα για λίστες διανομής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Mailing
List)
 Τείχος προστασίας (firewall) και intrusion detection
Επιπλέον, στις προσφορές που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πρέπει να
αναφέρονται σαφώς τα παρακάτω:





Οι τύποι scripting που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή της ιστοσελίδας
(π.χ. PHP ή/και PERL), καθώς και οι εκδόσεις αυτών
O τύπος και η έκδοση της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του χώρου που θα φιλοξενήσει την
ιστοσελίδα
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διακομιστή (server) στον οποίο θα
φιλοξενείται η ιστοσελίδα, δηλαδή η επεξεργαστική ισχύς του, η μονάδα
σκληρού δίσκου, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του.

Πανοραμική παρουσίαση
Στα πλαίσια της παρουσίασης των πραγματικών χώρων του Ζαππείου μεγάρου με
φωτογραφική απεικόνιση θα πρέπει να αναπτυχθεί εικονική περιήγηση με την χρήση
πανοραμικών προβολών 360ο. Ο αριθμός των πανοραμικών λήψεων θα καλύπτει όλες
τις αίθουσες του Μεγάρου αλλά και τον εξωτερικό χώρο. Οι πανοραμικές προβολές θα
προβάλλονται μέσα από σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, που θα τις τοποθετεί σε μία
κάτοψη του Μεγάρου.
Η εικονική περιήγηση 360° είναι το αποτέλεσμα μιας εξειδικευμένης φωτογράφησης,
κατά την οποία γίνεται πλήρης φωτογραφική κάλυψη του χώρου από ένα σταθερό
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σημείο. Στη συνέχεια, γίνεται το 'δέσιμο' και η επεξεργασία όλων των επιμέρους
φωτογραφιών, συνθέτοντας την πανοραμική εικόνα που αποτελεί την εικονική
περιήγηση. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα μιας διαδραστικής επαφής με το
περιεχόμενό της (zoom in/out, κίνηση προς διάφορες κατευθύνσεις) αλλά και διάδραση
με hot spots (πόρτες, διαδρόμους, εκθέματα) κατά την εξερεύνηση του χώρου. Η
εφαρμογή θα πρέπει - στην περίπτωση κινητών συσκευών που το υποστηρίζουν- να
χρησιμοποιεί τους αισθητήρες κίνησης (γυροσκόπιο, πυξίδα κτλ) ώστε να κινεί
αυτόματα το πανόραμα καθώς κινείται και η συσκευή αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω.
Η λειτουργία της εφαρμογής απαιτείται να είναι δυνατή και από υπολογιστή αλλά και
από κινητά και tablets. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα μέσω ενός μενού να εμφανίζεται
η κάτοψη του μεγάρου και ο χρήστης να μπορεί να βλέπει το σημείο που βρίσκεται
αλλά και να πλοηγηθεί από εκεί σε όποιο χώρο του μεγάρου επιθυμεί (interactive
κάτοψη).
Υπολογίζεται η λήψη 20 φωτορεαλιστικών πανοραμάτων 360 μοιρών για την
δημιουργία διαδραστικής εικονικής περιήγησης (Virtual Tour) σε τρεις αναλύσεις
(μικρή, μεσαία και υψηλή), με σκοπό την πληρέστερη παρουσίαση των εκθεσιακών
χώρων του Ζαππείου Μεγάρου.
Τα πανοραμικά θα καλύψουν εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων και 2-3
υπαίθριους χώρους. Οι υπεύθυνοι του χώρου θα συνεργαστούν και θα διευκολύνουν
το φωτογραφικό συνεργείο κατά την διάρκεια των λήψεων με σκοπό την επίτευξη του
με μεγίστου ποιοτικού αποτελέσματος. Οι χώροι που θα φωτογραφηθούν θα είναι
έτοιμοι προς φωτογράφηση (τα αντικείμενα τοποθετημένα στη θέση τους και οι χώροι
καθαροί).
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τόσο την εφαρμογή σε τρεις διαφορετικές αναλύσεις, όσο
και το πρωτογενές υλικό της φωτογράφισης σε raw μορφή και σε stitched μορφή 360
μοιρών. Τέλος, θα πρέπει να δημιουργηθεί και video πανοραμικής παρουσίασης των
χώρων του μεγάρου, που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή του Ζαππείου σε κανάλι
YouTube.
Με την παράδοση της εφαρμογής ενσωματωμένης στο website, ο Ανάδοχος θα
παραδώσει εγχειρίδιο με οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής και θα αναλάβει την
εκπαίδευση του προσωπικού του Ζαππείου (διάρκεια εκπαίδευσης 1 ώρας).

Εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κράτηση αιθουσών
Το Ζάππειο Μέγαρο ως το πλέον γνωστό συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο της Αθήνας
λόγω της θέσης του, της ιστορίας του, αλλά και των σημαντικότερων και πλέον
προβεβλημένων εκδηλώσεων που έχει φιλοξενήσει στη νεότερη ιστορία μας,
προσανατολίζεται στην άμεση αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την
βελτίωση της διαδικασίας κρατήσεων (booking) των χώρων που παρέχει. Για το λόγο,
ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εφαρμογή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κράτησης, που θα ενσωματωθεί στο νέο διαδικτυακό κόμβο του
Ζαππείου και ειδικότερα θα πρέπει να διαλειτουργεί με την ενότητα παρουσίασης των
χώρων / αιθουσών του Μεγάρου. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος κρατήσεων
είναι:
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Θα λειτουργεί από τον νέο διαδικτυακό κόμβο του Ζαππείου και κινητές
συσκευές.
 Θα επικοινωνεί με την ενότητα παρουσίασης των χώρων / αιθουσών του
Μεγάρου, με απόλυτα διαδραστικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.
 Θα διαθέτει διαχειριστικό CMS για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του
Ζαππείου Μεγάρου, μέσω του οποίου το προσωπικό του Ζαππείου θα μπορεί
να ενημερώνει κάθε αλλαγή των κρατήσεων των αιθουσών ανά ημερομηνία.
 Θα δημιουργεί έγγραφο για υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
 Θα δημιουργεί έγγραφο (LibreOffice / MS Word / PDF) το οποίο θα αποτελεί
τη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του Ζαππείου,
Το ανωτέρω έγγραφο το οποίο θα αποτελεί τη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του
Ζαππείου, θα μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά ή ιδιόχειρα, σύμφωνα με το δικονομικό
δίκαιο (ΠΔ#150/2001) εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, δηλαδή βασίζεται σε ένα
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό που δημιουργείται σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας
Υπογραφής (ΑΔΔΥ - USB Token).
Σενάριο λειτουργίας της εφαρμογής
Ο εν δυνάμει πελάτης του Ζαππείου, ευρισκόμενος ήδη στη σελίδα παρουσίασης των
χώρων του Μεγάρου, θα μπορεί να επιλέγει από ένα ημερολόγιο την ημερομηνία ή τις
ημερομηνίες για τις οποίες ενδιαφέρεται να κάνει μια κράτηση. Μετά την επιλογή του
αυτή, θα πρέπει να του παρουσιάζεται με εύληπτα σχηματικό τρόπο η διαθεσιμότητα
όλων των χώρων του Μεγάρου. Η διαθεσιμότητα αυτή θα πρέπει να παρουσιάζεται και
σε μορφή λίστας αλλά και σχηματικά στην κάτοψη του Μεγάρου. Η πρόβλεψη αυτή
της διπλής παρουσίασης ζητείται για να υπάρχει συμβατότητα με τα πρότυπα
προσβασιμότητας.
Ο χρήστης θα μπορεί να προεπισκοπεί τις διαθέσιμες αίθουσες (λεπτομέρειες
αίθουσας, φωτογραφίες της, πανοραμική παρουσίασή της, κτλ.) και να επιλέγει μία ή
περισσότερες αυτών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής ημερομηνιών και
αιθουσών, θα πρέπει να εισάγει τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο
επικοινωνίας, email, επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, κτλ) σε μια φόρμα η οποία και θα
αποστέλλεται με τη μορφή email στον / στους υπεύθυνους κρατήσεων του Ζαππείου,
αλλά και στο αρμόδιο όργανο διεκπεραίωσης της διαδικασίας που είναι το ΔΣ του
Ζαππείου.
Για να γίνει δυνατή η σωστή λειτουργία της εφαρμογής, θα πρέπει οι πληροφορίες των
ήδη ολοκληρωμένων κρατήσεων, αλλά και αυτών που βρίσκονται σε στάδιο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να έχουν καταχωρηθεί από το προσωπικό του Ζαππείου
στην εφαρμογή και να παρουσιάζονται με διαφορετικούς χρωματισμούς στο χρήστη
(πχ κόκκινο για ολοκληρωμένη κράτηση, πορτοκαλί για εκδηλωμένο ενδιαφέρον και
πράσινο για πλήρως ελεύθερη αίθουσα). Επομένως θα πρέπει να υλοποιηθεί και ένα
σύστημα διαχείρισης της εφαρμογής, μέσω του οποίου το προσωπικό του Ζαππείου θα
μπορεί να ενημερώνει κάθε αλλαγή των κρατήσεων των αιθουσών ανά ημερομηνία.
Στην περίπτωση της μη ολοκληρωμένης κράτησης για μία αίθουσα, αυτή θα παραμένει
στο status εκδηλωμένου ενδιαφέροντος για ορισμένο χρονικό διάστημα (πχ 7 ημέρες)
και θα εμφανίζεται με χρώμα πορτοκαλί στην αντίστοιχη σελίδα της εφαρμογής
(κάτοψη του Μεγάρου). Μετά το πέρας του χρονικού αυτού ορίου, η αίθουσα θα
αποδεσμεύεται και θα εμφανίζεται ως ελεύθερη για την ημερομηνία που γίνει το αίτημα
κράτησής της.
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Αφού ο χρήστης επιλέξει την/τις αίθουσες που επιθυμεί θα αποστέλλει το αίτημά του,
το οποίο θα μεταφέρεται αυτόματα με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με
επισυναπτόμενο έγγραφο αίτησης για έγκριση, στις διευθύνσεις που θα καθοριστούν
από το Φορέα (πχ Γραμματεία και υπεύθυνο από πλευράς του ΔΣ). Η λίστα με όλες τις
ενεργές αιτήσεις θα είναι ορατή μόνο από τους υπεύθυνους του Φορέα και θα είναι
πλήρως διαχειρίσιμη. Αυτό σημαίνει οτι:
επιλέγοντας μια συγκεκριμένη αίτηση, θα υπάρχει η δυνατότητα να
αλλαχτεί το status της (πχ "σε εκκρεμότητα" / "σε διεκπεραίωση" /
"εγκεκριμένη" / "απορριφθείσα")
θα είναι δυνατή η αλλαγή και η προσθαφαίρεση στοιχείων του αιτούντος,
το κόστος της κράτησης κτλ.
Θα είναι δυνατή η δημιουργία εγγράφου για υποβολή στο Διοικητικό
Συμβούλιο προς έγκριση
θα είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων (πχ της σύμβασης) στον πελάτη
μέσα από το σύστημα και αυτόματης αποστολής αντιγράφων της
επικοινωνίας αυτής σε συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου υπευθύνων του Ζαππείου για πληρότητα της διαδικασίας.
σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος, ο χειριστής της υπόθεσης θα μπορεί
να συμπληρώσει και τους λόγους της απόφασης και να αποστείλει
αυτοματοποιημένο email στον ενδιαφερόμενο.
θα κρατείται αρχείο όλων των αιτήσεων και θα υπάρχει η δυνατότητα
εργαλείου έρευνας βάσει κωδικού αιτήσεως, επωνυμίας, ΑΦΜ και
χρονολογίας.
Από τη στιγμή που ο υπεύθυνος της διαδικασίας αλλάξει το status μιας αίτησης σε
εγκεκριμένη, το σύστημα θα εμφανίζει τη δυνατότητα αποστολής της σύμβασης, η
οποία θα δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα. Ο πελάτης θα πρέπει να την
υπογράψει είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρως και να την αποστείλει στην αρμόδια
υπηρεσία του Ζαππείου.

Εφαρμογή προβολής (App) για Android, iOS και web
Στα πλαίσια του έργου ζητείται να αναπτυχθεί εφαρμογή που θα επιτρέπει στους
χρήστες την εικονική περιήγηση σε σημαντικές τοποθεσίες, κτήρια και μνημεία της
Αθήνας που σχετίζονται με το Ζάππειο Μέγαρο και τον χώρο γύρω από αυτό, μέσα
από εικόνες, φωτογραφίες και video. Μέσω της τεχνολογίας και της υπηρεσίας
Εύρεσης Τοποθεσίας (LBS-Location Based Services) θα προσφέρεται στο χρήστη μία
μοναδική θέαση του ευρύτερου χώρου του Ζαππείου, τόσο για όσους την
επισκέπτονται για πρώτη φορά όσο και για όσους θέλουν να δουν ξανά τα αγαπημένα
τους σημεία από άλλη οπτική.
Για την πρόσβαση στο υλικό ο χρήστης θα επιλέγει μια τοποθεσία από τον εικονικό
χάρτη της Αθήνας - εστιασμένο στην ευρύτερη περιοχή του Ζαππείου - με πρόσβαση
μέσω γεωχωρικών επισημάνσεων-geotagging ή θα χρησιμοποιεί το GPS της συσκευής
(χρήση τεχνολογιών LBS) για τον ‘εντοπισμό’ μιας εικόνας κοντά στην τοποθεσία του.
Εκτός από την εικόνα θα υπάρχει η δυνατότητα να έχει περισσότερες πληροφορίες
αγγίζοντας το αντίστοιχο tab/σημείο.
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Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσει ο χρήστης τις δικές του διαδρομές
στην πόλη και να αποκτήσει μία διαφορετική οπτική για αυτή.
Περιεχόμενο της εφαρμογής
Η εφαρμογή εικονικής περιήγησης για θα περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιοποίησης 50
τεκμηρίων από την συλλογή του Ζαππείου (γκραβούρες, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά
σχέδια, σκίτσα, κλπ) και την τεκμηρίωσή τους από εξειδικευμένο Ιστορικό, συνεργάτη
του Αναδόχου. Στα πλαίσια της προσφοράς που θα καταθέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το βιογραφικό του προτεινόμενου συνεργάτη. Το
αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης θα αποτελέσει το περιεχόμενο της
εφαρμογής.






Το περιεχόμενο της εφαρμογής (iOS/Android/web) θα είναι κοινό.
Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε 2 γλώσσες, Ελληνικά & Αγγλικά.
Το περιεχόμενο θα αποτελείται από σημαντικές τοποθεσίες, κτίρια και μνημεία
που σχετίζονται με το Ζάππειο. Κάθε εγγραφή θα περιλαμβάνει γεωγραφικές
συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) για
o την ανάδειξη της γεωγραφικής του θέσης σε χάρτη
o τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής από τη θέση του χρήστη
Κάθε εγγραφή θα περιγράφεται από συνοδευτικό κείμενο και φωτογραφία /
video

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο από τον χρήστη θα γίνεται:
o μέσω λίστας επιλογών με αλφαβητική / χρονολογική / θεματική ταξινόμηση
και επιλογή μέσω προσωπικής λίστας (favorites)
o με χρήση χάρτη
Με την παράδοση της εφαρμογής ενσωματωμένης στο website, ο Ανάδοχος θα
παραδώσει εγχειρίδιο με οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής και θα αναλάβει την
εκπαίδευση του προσωπικού του Ζαππείου (διάρκεια εκπαίδευσης 1 ώρας).
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Τεχνικά στοιχεία Διαδικτυακού Κόμβου και εφαρμογών
Ιστοσελίδα:
Για την ανάπτυξη του διαδικτυακού κόμβου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λογισμικό
ανοιχτού κώδικα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον πηγαίο κώδικα στο
Φορέα τόσο με την ολοκλήρωση του έργου αλλά και περιοδικά κατά την περίοδο
συντήρησης αυτού.
Οι τεχνολογίες ανάπτυξης του κώδικα συμπεριλαμβάνουν τις: PHP, .Net, Java ενώ
επιβάλλεται η χρήση stylesheets (CSS) και cookies.
Servers:
To πληροφοριακό σύστημα που θα φιλοξενήσει τον διαδικτυακό κόμβο και τις
εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου μπορεί να χρησιμοποιεί
λειτουργικό σύστημα Windows ή Linux, στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους.
Apps:
Η εφαρμογή κινητών και tablets που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου θα πρέπει
να υποστηρίζει κατ' ελάχιστο τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Η
εφαρμογή θα πρέπει να φιλοξενηθεί στα αντίστοιχα App Stores κάθε λειτουργικού
(βλ. iTunes και Google Play αντίστοιχα).
Εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος κράτησης
Η εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογία SVG για την παρουσίαση των
κρατήσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση ημερολογίου και φόρμας αποστολής των
στοιχείων της κράτησης και του πελάτη. Τεχνολογίες flash και Map δε θα γίνουν
αποδεκτές ως παρωχημένες. Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
αυτοματοποιημένης δημιουργίας εγγράφων τουλάχιστο μιας των παρακάτω μορφών:
 LibreOffice
 PDF
 MS Word
Τέλος θα πρέπει να υποστηρίζεται η τεχνολογία ψηφιακής υπογραφής των κειμένων
αυτών και από την πλευρά του Φορέα αλλά και από την πλευρά του ενδιαφερόμενου /
πελάτη.
Απαιτήσεις Ασφάλειας
Οι απαιτήσεις ασφάλειας εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στους μηχανισμούς
διαχείρισης χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης στις εφαρμογές διαχείρισης
περιεχομένου της δικτυακής πύλης. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλέπεται η
δυνατότητα δυναμικού καθορισμού ρόλων με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης
(π.χ. εμφάνισης, επεξεργασίας, προσθήκης-διαγραφής εγγραφών κλπ) στο περιεχόμενο
και η απόδοση χρηστών στους διάφορους ρόλους.
Από άποψη ασφάλειας, θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα o Web Server να εκτελεί
αυτόματο προγραμματισμένο backup των βάσεων δεδομένων και των αρχείων και να
διαθέτει επίσης μηχανισμούς εύκολης επαναφοράς
σε περίπτωση απώλειας
δεδομένων είτε από λανθασμένη χρήση είτε από δυσλειτουργία ή κακόβουλη
παρέμβαση.
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Ο Web Server και οι εφαρμογές θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την προστασία τους
από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο
Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει πλήρες Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του
Συστήματος.
Απαιτήσεις Προσβασιµότητας
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των εφαρμογών του Έργου, η
κατασκευή της πύλης και των υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις
ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0
σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA). Στις περιπτώσεις εφαρμογών
που τυχόν δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη
αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας,
βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών
πληροφορικής, με παραδοτέο στο οποίο αναφέρονται επαρκώς οι ενέργειες που έγιναν
για την τήρηση των προδιαγραφών.

Υπηρεσίες Συντήρησης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά
την κοστολόγηση των υπηρεσιών του για:
Ιστοσελίδα / website
Δύο (2) έτη συντήρησης και φιλοξενίας
Εφαρμογές
Δύο (2) έτη συντήρησης

Αποδεδειγμένη Εμπειρία Αναδόχου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του εταιρικό
προφίλ με σαφή αναφορά σε έργα που έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς για







Δημιουργία ιστοσελίδων
Δημιουργία transactional ιστοσελίδων
Δημιουργία video
Δημιουργία Apps για iOS και Android
SEO - SEM
Διαχείριση Social Media

Τέλος ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει και να συμπεριλάβει στην
προσφορά του πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ISO 9001 : 2008.
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Κριτήρια Ανάθεσης
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ωστόσο τα διάφορα
στοιχεία της προσφοράς των διαγωνιζομένων βαθμολογούνται, με διαφορετική
βαρύτητα, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
 Οικονομικό κριτήριο: Κόστος ανάπτυξης, φιλοξενίας και τεχνικής συντήρησης
για δύο έτη
 Κριτήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του έργου και τις ιδιαίτερες ανάγκες
του φορέα.
 Κριτήριο ποιότητας της προσφοράς και ανταποδοτικότητας σε σχέση με τους
στόχους του έργου.
 Κριτήριο εμπειρίας του προμηθευτή στην ανάπτυξη ανάλογων έργων.
 Κριτήριο ποιότητας εξυπηρέτησης και τεχνικής βοήθειας κατά την διάρκεια της
τεχνικής συντήρησης.
Τα κριτήρια - εκτός του οικονομικού - βαθμολογούνται με βαθμό από 100 έως 110.
Βαθμό 100 παίρνει ένα κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του
Διαγωνισμού, ενώ αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
του Διαγωνισμού. Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται
με τον καθορισμένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία
της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των διαφόρων κριτηρίων,
και κυμαίνεται από 100 έως 110.
Κριτήρια Αξιολόγησης
Συμφωνία με τις απαιτήσεις του έργου και τις ιδιαίτερες
ανάγκες του φορέα
Ποιότητα της προσφοράς και ανταποδοτικότητα σε σχέση με
τους στόχους του έργου
Συνολική εμπειρία προμηθευτή στην ανάπτυξη ανάλογων
έργων
Ποιότητα εξυπηρέτησης και τεχνικής βοήθειας κατά την
διάρκεια της τεχνικής συντήρησης.

Συντελεστής
Βαρύτητας
30%
30%
30%
10%

Για την ανάδειξη του προμηθευτή, ο οποίος έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα
προσφορά, επιλέγεται η προσφορά με τη χαμηλότερη "ανηγμένη τιμή σύγκρισης", η
οποία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
Ανηγμένη τιμή σύγκρισης = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία
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Παράδειγμα αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Συμφωνία με τις απαιτήσεις του
έργου και τις ιδιαίτερες ανάγκες του
φορέα
Ποιότητα της προσφοράς και
ανταποδοτικότητα σε σχέση με τους
στόχους του έργου
Συνολική εμπειρία προμηθευτή στην
ανάπτυξη ανάλογων έργων
Ποιότητα εξυπηρέτησης και τεχνικής
βοήθειας κατά την διάρκεια της
τεχνικής συντήρησης.
Συνολική βαθμολογία

Συντελ.
Βαρύτ.
30%

Προμηθ. Α

Προμηθ. Β

0,3*100=30

0,3*108=33,4

30%

0,3*100=30

0,3*105=31,5

30%

0,3*102=30,6

0,3*107=32,1

10%

0,1*100=10

0,1*100=10

100%

100,6

107
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2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η συνολικά εκτιμώμενη αξία για το σύνολο των παραπάνω εργασιών ανέρχεται
σε 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όλες οι εργασίες οι οποίες αφορούν στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προσφορών θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα:
α. τριών μηνών για την ανάπτυξη &
β. δύο ετών για την φιλοξενία και συντήρηση,
αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ευθύνη της ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού του Αναδόχου, καθώς
και η τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας και των
διατάξεων περί εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου
τον Ανάδοχο.
Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του απασχολούμενου από αυτόν
προσωπικού και για την πρόληψη δυστυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα.
Για ατυχήματα ή ζημιές που θα συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε
τρίτα πρόσωπα, η Ε.Ο. & Κ. δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και ο Ανάδοχος
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, σύμφωνα με τις διατάξεις
των οικείων νόμων.
5.ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών και
κατόπιν πρακτικού παραλαβής – παράδοσης και καλής εκτέλεσης

των

εργασιών, το οποίο θα υπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την
πληρωμή του Αναδόχου.
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Η πληρωμή θα γίνεται , με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, επ’
ονόματι του Αναδόχου βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών:
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι το
απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου είναι ασφαλισμένο (στο
ΙΚΑ ή σε λοιπά ταμεία)
Η καταβολή του οφειλομένου στον Ανάδοχο ποσού γίνεται μετά από την
θεώρηση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του σχετικού
χρηματικού εντάλματος.
Θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Ν.2198/94 και θα χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση.
Επίσης θα γίνεται κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,06% επί
του συνολικού συμβατικού τιμήματος. (παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου
4013/2011, ΦΕΚ 204 Α΄ και τις τροποποιήσεις του).

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας διαδικασίας θα αναρτηθεί:
1.Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
(ηλεκτρονική διεύθυνση: www.zappeion.gr)
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων
Κληροδοτημάτων.

της

Επιτροπής

Ολυμπίων

και

3. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr
4. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
www.eprocurement.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

I. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «της ανανέωσης της διαδικτυακής
παρουσίας του Ζαππείου Μεγάρου-( Ψηφιακά Μέσα)»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της

επιχείρησης …………………………………………………….., με έδρα………………………,

οδός………………………………………,αριθμός……………τηλεφωνο………………., fax……………………
e-mail:………………………………………
Για τις υπηρεσίες των εργασιών «της ανανέωσης της διαδικτυακής παρουσίας του
Ζαππείου Μεγάρου- (Ψηφιακά Μέσα)» & αφού έλαβα γνώση όλων των όρων της
παρούσας πρόσκλησης και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ

................................................ ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
................................................. ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ημερομηνία ……….
Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……..

(υπογραφή – σφραγίδα)
Στην ανωτέρω προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
καθώς και όλες οι υποχρεώσεις μου , οι οποίες απορρέουν από την κείμενη
εργατική νομοθεσία ( μισθοί, ΙΚΑ κλπ).
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ΙΙ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [zapeio-50026]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 10557 ΑΘΗΝΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. Γεωργίου
- Τηλέφωνο: 210-3223509
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
http://www.zappeion. gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Υπηρεσίες «Τεχνολογίας των πληροφοριών » - CPV:72000000-5
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Πρόσκληση υποβολής προσφοράς : 1102/27-11-2017

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΟΠΟΥ
ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός
φορέας
είναι
προστατευόμενο
εργαστήριο,
iv
«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια
κατηγορία
ή
κατηγορίες
εργαζομένων
με
αναπηρία
ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων
οικονομικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος
για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του
οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον
οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο
προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους
και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

28

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά

εγκλήματα
ή
εγκλήματα
xiii
τρομοκρατικές δραστηριότητες ·

συνδεόμενα

με

5. νομιμοποίηση

δραστηριότητες

ή

εσόδων από παράνομες
χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή λόγος(-οι):[ ]
τους λόγους της καταδίκης,
β) [……]
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)
έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά
με
τη
συνέχιση
της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxvii
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό
επαγγελματικό
xxviii
παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
πληροφορίες:
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix,
λόγω
της
συμμετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της
διαδικασίας
σύναψης
της
xxx
σύμβασης ;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
xxxi
πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση

34

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης
σύμβασης
με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης
σύμβασης
,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή
να
παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση
μετοχών Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:
Συντρέχουν
οι
προϋποθέσεις [] Ναι [] Όχι
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ν. 3310/2005 ;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται
να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός
φορέας
μέλος
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

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

κύκλος
κύκλος
κύκλος

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

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα
στον επιχειρηματικό τομέα που
καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον τομέα
και για τον αριθμό ετών που (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή [……],[……][…] νόμισμα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός
της
απαιτούμενης
xxxvi
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα και η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην [……][…]νόμισμα
ασφαλιστική
κάλυψη
επαγγελματικών
κινδύνων
του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές [……..........]
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες
(ενδέχεται
να)
έχουν
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη των εγγράφων):
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της [……][……][……]
σύμβασης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρ ποσά
ημερομ παραλή
αφή
ηνίες
πτες

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους
παραλήπτες
δημόσιους
ή
xl
ιδιωτικούς :
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων [……]
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης
της
αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα μέσα μελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]

[……]
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη [……]
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, [....……]
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11)
Για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών :
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
[] Ναι [] Όχι
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει
τα
απαιτούμενα
πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών:
[] Ναι [] Όχι
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει
τα
απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα
ινστιτούτα
ελέγχου
ποιότητας
ή
υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων,
επαληθευόμενη
με
παραπομπές
στις
τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
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οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Για
κλειστές
διαδικασίες,
ανταγωνιστικές
διαδικασίες
με
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις
καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό
του
αριθμού
των
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον
ζητούνται
ορισμένα
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί
το
αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο]
του
παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ

48

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
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xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
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xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση
του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii
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xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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