ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β323/06-02-2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο
«Υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και
λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ)»

Διάρκεια του Έργου: 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Προϋπολογισμός: Δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (2.232.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (1.800.000,00€, προ ΦΠΑ).
Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E. (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.).
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

CPV
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ.

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας A.E.
Υπηρεσίες
τεχνικής
και
επιστημονικής
υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ για το σχεδιασμό,
ανάπτυξη
και
λειτουργία
του
Εθνικού
Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ)
79400000-8
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας A.E.
Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11
Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα
Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα δύο
χιλιάδων
ευρώ
(2.232.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου
του
Φ.Π.Α.
24%.
(1.800.000,00€, προ ΦΠΑ).
Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους
ΣΑΕ: 263, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2018ΣΕ26300003
Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσιών
Τριάντα (36) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης.
08/02/2019 και ώρα 9:00.
11/03/2019 και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονικά: Μέσω της διαδικτυακή πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
(ηλεκτρονική υποβολή)
01/03/2019 και ώρα 15:00. Δέκα (10) ημέρες προ
της λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
15/03/2019 και ώρα 10:00
06/02/2019 –Αριθμός:19-063723-001
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11

Πόλη

Καλλιθέα

Ταχυδρομικός Κωδικός

17671

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

+30 214 4022 500
+30 214 4022 501

Φαξ

+30 214 4022 529

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

finance@ekome.media

Αρμόδιος για πληροφορίες (άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του Στυλιανός Κυμιωνής
ν. 4412/2016)
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://www.ekome.media

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου
Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν.
3899/2010 (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης
Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον οποίο
έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (επί του παρόντος
στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Σκοπός του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη
των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων
και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών
πολιτικών του Δημοσίου.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του E.K.O.Μ.Ε.:
https://www.ekome.media

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Σελίδα 5

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Κωδ. ΣΑ 263.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ26300003).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΣΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 86366/10.08.2018 (ΑΔΑ: 7Ν4Σ465ΧΙ8ΘΝΠ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ
για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΑΟΑ.
Τις ενέργειες αυτές καλείται να υποστηρίξει ο Τεχνικός Σύμβουλος που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει
υποστήριξη στον ΕΚΟΜΕ σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά, εκπόνησης
μελετών και παροχής εμπειρογνωμοσύνης.
Ο κύριος ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου στο Έργο είναι η υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ για τον αναλυτικό
σχεδιασμό του επιχειρησιακού και οργανωτικού μοντέλου λειτουργίας του ΕΑΟΑ (εκπόνηση εργασιών
τεχνικής και επιχειρηματικής ωρίμανσης, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, υπολογισμός αναγκών,
καταγραφή απαιτήσεων, σχεδιασμός έργου σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο) με έμφαση στο
σχεδιασμό – κατάρτιση προδιαγραφών – παρακολούθηση υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις ανάγκες
για τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΑΟΑ αλλά και γραπτές κατευθυντήριες τοποθετήσεις που θα
δοθούν από το ΕΚΟΜΕ αν τυχόν υπάρξουν αλλαγές προτεραιοτήτων ή ιδιαίτερες ανάγκες.
Στη λογική αυτή, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίξει τις εργασίες σχεδιασμού, διαχείρισης και
παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΑΟΑ, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των
απαραίτητων εργαλείων, υπό τη μορφή συνολικής υπηρεσίας.
Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω φάσεων:
•
•
•

Α΄ Φάση: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Υλοποίησης του Μοντέλου
Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΑΟΑ.
Β΄ Φάση: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των
αποτελεσμάτων της Φάσης Α΄.
Γ΄ Φάση : Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 79400000-8
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000,00€ προ ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%:
432.000,00€, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 2.232.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι
ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και μέχρι του ενός τετάρτου του αρχικά
συμβασιοποιηθέντος τιμήματος.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της 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. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α'
25) όπως ισχύει,

-

του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών
Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (A' 43),

-

του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει,

-

του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248), όπως ισχύει,

-

του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση των δημοσιεύσεων των Φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

-

του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α '/153/10 -7-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,

-

του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει,

-

του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α' 141),

-

του ν. 3959/2011 (Α ' 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,

-

του ν. 3979/2011 (Α ' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,

-

του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

-

του άρθρ. 35 («έλεγχος δημοσίων συμβάσεων») του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο» ( Α ' 52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

-

του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α'
120), όπως ισχύει,

-

του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν .4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α'167),

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ
Α' 107), όπως ισχύει,

-

του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992
και λοιπές ρυθμίσεις»,

-

του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α' 143), όπως ισχύει,
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-

του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει,

-

του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α133/29-10-2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης
εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση
διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

-

του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
(ΦΕΚ Α'34,) όπως ισχύει,

-

του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145), όπως ισχύει,

-

του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α' 64),

-

της αριθμ. Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β ) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.,. με χρήση
ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ»,

-

της υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» (Β' 969),

-

της υπ’ αριθμ. αριθ. 3767/14-12-2017 ΚΥΑ «Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. –
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» (Β΄4478),

-

της με αρ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β' 1781/23.05.2017),

-

της με αρ. 56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β' 1924/02.06.2017),

-

της πρότασης του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με αρ. πρωτ.
979/2018/08.08.2018 και τα Τεχνικά Δελτία των έργων,

-

της υπ' αρ. 86366/10.08.2018 (ΑΔΑ: 7Ν4Σ465ΧΙ8-ΘΝΠ) Απόφασης ένταξης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ» στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, στη ΣΑΕ 263 του έργου, με κωδικό ενάριθμο:
2018ΣΕ26300003,

-

του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ (ΦΕΚ Β/5981/31.12.2018),

-

του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμήθειων του ΕΚΟΜΕ (ΦΕΚ Β/6023/31.12.2018),

-

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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1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/03/2019 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία υποβολής θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 08/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/02/2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς 19-063723001.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 70419
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως εξής:
- σε μία (1) τοπική ελληνική εφημερίδα, μια (1) φορά.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): https://www.ekome.media στις 08/02/2019.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή (παρ. 5
άρθρο 77 ν. 4270/2014, ΦΕΚ Α'143) στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ε.Ε..

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) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
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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:
1.
2.
3.
4.

η με αρ.Β323/06-02-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19PROC004425021 ), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς 19-063723-001
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
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 (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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, δεν εξετάζονται.
Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την λήξη της υποβολής
προσφορών), μέχρι την 05/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
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, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 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 Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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 Εγγύηση συμμετοχής και 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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, 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.

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.),
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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.
4. Τα φυσικά η Νομικά Πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών στο/-α
οποίο/-α θα κατακυρωθεί ο παρών Διαγωνισμός δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, λόγω της ιδιότητά
τους ως φορείς σχεδιασμού και ελέγχου υλοποίησης των έργων της δράσης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της
λειτουργίας του ΕΑΟΑ», να καταστούν Ανάδοχοι ή/και υπεργολάβοι Αναδόχων σε οποιοδήποτε από τα
έργα της προαναφερόμενης δράσης.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση 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 Χρόνος ισχύος των προσφορών της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 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.
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 στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, 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
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25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
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
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (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. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) 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
β) 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.
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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.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, 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 υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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 δεν
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, δεν 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,
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(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 του άρθρου 2.2.9.2 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
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, 2.2.3.2. γ) 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 (αυτoκάθαρση). 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 την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, ήτοι να δραστηριοποιούνται
στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
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. 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
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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 απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο
οργανισμό ή επαγγελματική ένωση.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν για τις τρεις προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή
μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2016 - σήμερα) ως
εξής:
Συναφή Εμπειρία :
−

να έχει ολοκληρώσει ή να υλοποιεί για φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα έργα
παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, συνολικής συμβατικής αμοιβής
τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. Το φυσικό αντικείμενο του συνόλου
των ως άνω έργων να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες:
o Σύνταξη προδιαγραφών έργων ΤΠΕ
o Υποστήριξη αξιολόγησης προσφορών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
o Υποστήριξη υλοποίησης και παραλαβής έργων ΤΠΕ

Ειδική Εμπειρία :
− Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς για φορέα του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ένα (1)
τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το λειτουργικό και τεχνολογικό
σχεδιασμό έργου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προϋπολογισμού (το έργο ΤΠΕ)
άνω των 10 εκ. €.
− Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον έργα σχεδιασμού ψηφιακής στρατηγικής για
πολιτιστικά αρχεία.
− Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον έργο σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού
oπτικοακουστικού αποθετηρίου.
− Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την
ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) μοντέλων για την ψηφιοποίηση σημείων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
− Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών καταγραφής,
αξιολόγησης και ανάλυσης διαδικασιών διαχείρισης αποθηκών.
Σε έργα που ο υποψήφιος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, προσμετράται μόνον η συμβατική αξία που
αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά το ανωτέρω κριτήριο αρκεί
να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε
όρους επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα
πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα
πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου
θα πρέπει να διαθέτει:
Υπεύθυνος έργου (ΥΕ): Να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
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και 10ετή ειδική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ή/και παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή/και παροχή
υπηρεσιών οργανωτικού σχεδιασμού και μοντελοποίησης διαδικασιών σε Φορείς του Δημοσίου ή/και
ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Να έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος έργου σε τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών συμβούλου
τεχνικής υποστήριξης έργου οπτικής αρχειοθέτησης ή/και ψηφιοποίησης αρχείων.
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ): Να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών. Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 8ετή ειδική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού ή/και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή/και παροχή υπηρεσιών οργανωτικού σχεδιασμού και μοντελοποίησης διαδικασιών
σε Φορείς του Δημοσίου ή/και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Μέλη Ομάδας Έργου
Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω στελέχη:
Δύο (2) στελέχη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, με τουλάχιστον
3ετή εμπειρία στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.
• Δύο (2) στελέχη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, με τουλάχιστον
3ετή εμπειρία στον οργανωτικό σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση διαδικασιών.
• Τέσσερα (4) στελέχη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, με
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης έργων ΤΠΕ.
• Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας Έργου να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών μηχανικού, με
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη μελέτη, σχεδιασμό, και επίβλεψη υλοποίησης κτηρίων και
αποθηκευτικών χώρων.
• Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας Έργου, να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών μηχανικού ή
τεχνολογίας πολυμέσων, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην επεξεργασία ή/και ψηφιοποίηση
βίντεο.
• Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας Έργου να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της
πληροφορικής, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
(software).
• Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας Έργου να διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της
πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο σχεδιασμό πληροφοριακών
συστημάτων (Hardware).
• Δύο (2) στελέχη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) κατεύθυνσης αρχειονόμου ή βιβλιοθηκονόμου, με
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην οργάνωση αρχείων.
• Δύο (2) στελέχη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) θεωρητικών σπουδών, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην
ταξινόμηση, καταλογογράφηση και τεκμηρίωση ο/α υλικού.
• Ένα (1) στέλεχος που να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην διαχείριση, αποθήκευση,
συντήρηση φιλμ, όπως και κασετών - ταινιών βίντεο.
• Ένα (1) στέλεχος που να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε διεθνείς φορείς διαχείρισης Ο/Α
τεκμηρίων ή/και ροών.
• Ένα (1) στέλεχος που να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό και λειτουργία εθνικού
Ο/Α αρχείου και στην ανάπτυξη και στήσιμο ανάλογης υποδομής.
Εμπειρογνώμονες
•

•

Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας έργου, κάτοχο πτυχίου Νομικής, που διαθέτει τουλάχιστον 5ετή
εμπειρία σε θέματα παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (συμβάσεις που αφορούν παραγωγή
κινηματογραφικών ταινιών ή/και τηλεοπτικών σειρών, κλπ).
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•
•
•
•
•

Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας έργου, κάτοχο πτυχίου Νομικής, που διαθέτει τουλάχιστον 5ετή
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης περιεχομένου και προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων.
Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας έργου, κάτοχο πτυχίου Νομικής, που διαθέτει τουλάχιστον 5ετή
εμπειρία σε θέματα εταιρικού και διοικητικού δίκαιου ΑΕ.
Ένα (1) στέλεχος που να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διεθνή διανομή
οπτικοακουστικών έργων.
Ένα (1) στέλεχος που να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικών
έργων.
Έναν (1) ειδικό επικοινωνίας & ΜΜΕ (media & communication expert), με τουλάχιστον 10ετή
εμπειρία σε θέματα marketing, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και προβολής.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ
Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο.
2.2.8 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 την 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.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 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 (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
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 του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
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φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 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 2.2.8. 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 2.2.4- 2.2.8).
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 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.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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. 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 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα
δηλώνονται όλοι οι Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
(στην περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
Ειδικότερα 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
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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
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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 και
δ) 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.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 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 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
Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων (2015, 2016, 2017). 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 (π.χ. αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων).
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.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
συμβάσεις για τα υλοποιούμενα έργα, ή/και σχετικές βεβαιώσεις για τα ολοκληρωμένα έργα.
Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται:
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— εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρμόδια αρχή,
—εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6, καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο με συνοπτική
περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων των τριών (3)
τελευταίων ετών (2016-σήμερα) με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του
αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να είναι της
ακόλουθης μορφής.
Α/Α

Τίτλος
Εργου

Αναθέτουσα
Υπηρεσία

Περίοδος
Υλοποίησης

Οικονομική
Αξία

Ποσοστό
Συμμετοχής

Κατάσταση
Έργου

Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών και εξωτερικών
συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Εταιρεία (σε
περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας)

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση
στο σχήμα υλοποίησης

Προτεινόμενοι
Ανθρωπομήνες
απασχόλησης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών
συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει σε τρίτους τμήμα της
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να καταθέσει σχετική αναφορά.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω
κριτήριο αρκεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
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χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. 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.8. 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.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα
είτε υπεύθυνη δήλωση του τρίτου που προσφέρει τους πόρους του με αναφορά στο έργο, στον υποψήφιο
προσφέροντα και στους σχετικούς πόρους, είτε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών με ανάλογο
προς την υπεύθυνη δήλωση περιεχόμενο.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης, σύμφωνα με τη παράγραφο 4.4.1, τότε προσκομίζει ως αποδεικτικό
μέσο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών, νομίμως υπογεγραμμένο, στο οποίο θα δηλώνονται τα
τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ή υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνονται τα
τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον υπεργολάβο,
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται ο υπεργολάβος για την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης όπως
αυτό περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση.

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, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Συντελεστής
Βαρύτητας (ΣΒ)

Κ1

Η σαφήνεια της πρότασης και η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα των
απαιτήσεων του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτές προκύπτουν από τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του αντικειμένου της προκήρυξης

25%

Κ2

Η σαφήνεια και η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της μεθοδολογίας υλοποίησης
καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν

20%
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Κ3

Ανάλυση των πακέτων εργασίας και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

25%

Κ4

Η αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα του συστήματος διοίκησης της
Ομάδας Έργου και η σαφήνεια περιγραφής ρόλων / καθηκόντων των μελών της

30%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης 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 θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β=0,90*(UT/UMAX) + 0,10* (BMIN/BK)
Όπου:
Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς
UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου
UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς
ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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
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 ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
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παρούσα διακήρυξη (άρθρο 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 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
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 ΕΣΗΔΗΣ, 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 (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 (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.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
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.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 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. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 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.
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.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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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 τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 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 την 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 την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη.
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 ψηφιακή
υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..
Η συνολική έκταση της τεχνικής προσφοράς δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να ξεπερνά τις 200
σελίδες.
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, όπως
ορίζεται κατωτέρω.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
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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 και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ 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 της σύμβασης
που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.2.2. (Εγγύηση Συμμετοχής), 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
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 τη 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 (δεν επιτρέπεται εναλλακτική προσφορά),
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (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
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) 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.
θ) η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία
(εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των
αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς,
ι) της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου,

Σελίδα 28

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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»
την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00.

•

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, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων 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 που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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 του άρθρου 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», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 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. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 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.
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δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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
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 προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο η 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 ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
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. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

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 είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 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
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
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. 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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:
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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 2.2.8
(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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παρ.1 Ν.
4412/2016, μπορεί να προτείνει μόνο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, την κατακύρωση της σύμβασης
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15%
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Με αιτιολογημένη εισήγηση του, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 15% ή για
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 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 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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.
• 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.

Σελίδα 32

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
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης 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.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση 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.

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 (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 και 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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την ενότητα 1.3 Συνοπτική
Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση
(κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.

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

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
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.
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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
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. Στην περίπτωση αυτή, ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε
προσκομίσει και αναφορικά με το αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα
αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση. Η αντικατάσταση αφορά
και τυχόν υπεργολάβους στους οποίους έχει στηριχτεί ο οικονομικός φορέας όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
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 2.2.9.2
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.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και
πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα
της αρχικής σύμβασης. Λοιπές περιπτώσεις τροποποίησης συμβάσεων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα της προαίρεσης δύναται να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ενότητα 1.3 της
παρούσας.

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.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αναλογικά με την παραλαβή των Παραδοτέων κάθε
φάσης ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΦΑΣΗ Α΄: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Υλοποίησης του
Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών
Αρχείων
Π1. Καταγραφή και αποτίμηση του περιβάλλοντος σχεδιασμού και ανάπτυξης του
ΕΑΟΑ
Π2. Διεθνείς καλές πρακτικές /Συγκριτική ανάλυση
Π3. Σχεδιασμός πρότυπου Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων
Π.3.1
Π.3.2
Π.3.3
Π.3.4
Π4. Σχεδιασμός μοντέλου συλλογής, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας δεδομένων του
Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων
Π.4.1
Π.4.2
Π5. Σχεδιασμός προδιαγραφών υλικοτεχνικής υποδομής και εφαρμογών
πληροφορικής και συστημάτων υποστήριξης του Μοντέλου Οργάνωσης και
Λειτουργίας του ΕΑΟΑ
Π.5.1
Π.5.2
Π6. Μελέτη φυσικής και τεχνολογικής ασφάλειας του ΕΑΟΑ
Π.6.1
Π7. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών
ΦΑΣΗ Β΄: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την
υλοποίηση των αποτελεσμάτων της Φάσης Α΄
Π8. Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών και εκτίμηση κινδύνων.
Π9. Μελέτη κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του Εθνικού Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων.
Π10. Αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευαστικές μελέτες διαμόρφωσης όλων των
απαιτούμενων χώρων και υποστήριξη στις διαδικασίες αδειοδότησης εργασιών, για τους
χώρους που θα υποδειχθούν από το ΕΚΟΜΕ, κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Π11. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων αποθήκευσης φυσικού και
ψηφιοποιημένου υλικού.
Π12. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων ψηφιοποίησης υλικού (machine
rooms).
Π13. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων computer room / data center.
Π14 Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση disaster / recovery site.
Π15 Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθειες ειδών υλικοτεχνικής υποδομής.
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% ΑΜΟΙΒΗ
32%
4%
4%

5%

5%

4%

4%
1% ανά
διμηνιαία
έκθεση
35%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Π16. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και
συστημάτων ψηφιοποίησης, διαχείρισης και διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού.

2%

Π17. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των
ροών εργασιών.

2%

Π18. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια εξοπλισμού για αναπαραγωγή του προς
ψηφιοποίηση υλικού.

2%

Π19.Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού για διαχείριση
πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων.

2%

Π20. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού με δυνατότητες
Artificial Intelligence και Machine Learning για τεκμηρίωση.

2%

Π21. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού για οργάνωση και
διαχείριση κύκλου εργασιών.

2%

Π22. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια συστημάτων συντήρησης,
αποκατάστασης, ψηφιοποίησης, ελέγχου, βελτίωσης του αρχειακού υλικού και των
κατάλληλων εφαρμογών για τη λειτουργία τους.

3%

Π23. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών
ΦΑΣΗ Γ΄: Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού
Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων
Π24. Μελέτη εισήγησης αντικειμένου εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδιασμός
εκπαιδευτικού υλικού
Π.24.1
Π25. Πλάνο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας
Π.25.1
Π.25.2
Π26. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών

1% ανά
διμηνιαία
έκθεση
33%
3%

3%
3% ανά
διμηνιαία
έκθεση

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
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 παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 του ν. 4013/2011 όπως ισχύει).
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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
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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.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
προκήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με
τις νέες διατάξεις.

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 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 αυτός, 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, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της ς που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1.
(Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
(ΕΠΠ) που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η
ΕΠΠ θα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης το έργο, θα συνεργάζεται, και θα καθοδηγεί
τον Ανάδοχο. Η επικοινωνία της ΕΠΠ με τον Ανάδοχο θα γίνεται με συναντήσεις, όπου αυτό απαιτείται, ή
με όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας (γραπτά, e-mail, τηλεφωνικά), κατά περίπτωση.
6.1.2. Η ΕΠΠ πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως κατά το συμβατικό
χρονικό διάστημα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας και είναι αρμόδια για την
παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του Έργου, καθώς και για την οριστική παραλαβή του.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας της σύμβασης
μέχρι ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και μέχρι του ενός τετάρτου του
αρχικά συμβασιοποιηθέντος τιμήματος.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), η οποία αναφέρεται και στο σημείο 6.1 ανωτέρω, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και είναι αρμόδια για την παραλαβή
(τμηματικές και οριστική) των παραδοτέων και την υποβολή προς έγκριση των πρακτικών της στο αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως ενδεχόμενες παρατηρήσεις εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίησή τους σε αυτόν και να τα αναμορφώνει σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από την
Επιτροπή. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
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σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής
EKOΜΕ).
Με τον Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α133/29-10-2015) συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (ΕΚΟΜΕ), το οποίο ανήκει
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄
314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212),
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι
αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (επί του παρόντος στον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης). Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στην
αγγλική γλώσσα είναι «National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.» (N.C.A.M.C.).
Σκοπός του ΕΚΟΜΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των
δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και
της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών
πολιτικών του Δημοσίου.
Το Δ.Σ. του ΕΚΟΜΕ με την τροποποίηση του άρθρου 53 του Ν.4369 (ΦΕΚ Α33/27-02-2016) είναι
πενταμελές (5) και αποτελείται από: τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και έναν
εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ
Το ΕΚΟΜΕ δυνάμει του Ν.4339/2015 και των Ν.4369/2016, Ν.4487/2017, Ν.4563/2018 καθίσταται εθνικός
κόμβος αναφοράς γύρω από την οπτικοακουστική παραγωγή. Λειτουργεί ως φορέας υποστήριξης των
ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και έχει
ως βασικό στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα στον κλάδο των
οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας για την ανάπτυξη των εγχώριων διαφορετικών
επιχειρηματικών κλάδων και ειδικοτήτων που συνοδεύουν την οπτικοακουστική παραγωγή. Παράλληλα,
το ΕΚΟΜΕ καθίσταται αρμόδιος φορέας που αναλαμβάνει τον εθνικό συντονισμό των συναρμόδιων
φορέων, οργανισμών, υπουργείων, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για την δημιουργία των
κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούνται στην Ελλάδα διεθνείς οπτικοακουστικές
παραγωγές και να τονώνεται συνεπακόλουθα η εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία, και ως εκ τούτου
καθίσταται ο πλέον αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και έργων που
σχετίζονται με την ενίσχυση της εγχώριας πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.
Στο ΕΚΟΜΕ λειτουργούν τέσσερις (4) Διευθύνσεις (Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου,
Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων, Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας και Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης) ένα (1) αυτοτελές Τμήμα (Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων), ένα (1)
αυτοτελές Γραφείο (Διοίκησης), Νομική Υπηρεσία, καθώς, επίσης και ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού
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Ελέγχου. Τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύμβουλο.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου αποτελείται από τα εξής τμήματα:
Γραφείο Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου, Τμήμα Ανάπτυξης, Πρόσβασης
και Διάχυσης Περιεχομένου, και Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Η Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων, αποτελείται από τα εξής τμήματα: Γραφείο
Διευθυντή Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων, Τμήμα Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ελέγχου,
και Τμήμα Ανάπτυξης Χρηματοδοτικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
H Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Γραφείο
Διευθυντή Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τμήμα
Τεχνικής Λειτουργίας.
H Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα εξής τμήματα: Γραφείο
Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, και Τμήμα
Προσωπικού.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τη
δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (εφεξής: ΕΑΟΑ).
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στο ΕΚΟΜΕ για τη
λειτουργία του σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 4339/2015, «ως δημόσιου φορέα αρμόδιου για τη
δημιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων», με σκοπό «την οργάνωση,
ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων
ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης», όπως και «την υποβοήθηση του
Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και
της ψηφιακής τεχνολογίας». Επίσης, το EKOME τηρεί κινηματογραφικό αρχείο «με σκοπό τη συγκέντρωση,
διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων
κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων, που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του
κινηματογράφου». Πέραν του κινηματογραφικού αρχείου, το ΕΚΟΜΕ «τηρεί αρχείο για τα ντοκιμαντέρ, τις
σειρές μικρού μήκους, τις τηλεταινίες και τις διαδικτυακές παραγωγές, με σκοπό τη συγκέντρωση,
διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση του ανωτέρω υλικού», και αναλαμβάνει «την
καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν
νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και
συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής μνήμης».
Μέσω της σύμβασης θα δημιουργηθεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη του δικτύου, των διαδικασιών και των
υποδομών για την λειτουργία του ΕΑΟΑ. Με τη λειτουργία του ΕΑΟΑ διασφαλίζεται η συλλογή,
διαφύλαξη, διαρκής συντήρηση, αποκατάσταση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση του συνόλου του
οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας, όπως και η δημιουργία και διαχείριση του εθνικού αρχείου
οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την
προώθηση και ανάδειξη του πολιτισμού και της επιστημονικής έρευνας.
Ως οπτικοακουστικό υλικό ορίζεται: η επί κάθε μέσου/υλικού φορέα καταγραφή κινούμενων εικόνων,
ήχου, φωτογραφιών (συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενώς ψηφιακού υλικού, αποτυπωμένου εξ αρχής
σε ψηφιακή μορφή, όπως στο Διαδίκτυο, σε ψηφιακούς δίσκους και άλλα μέσα ψηφιακής αποθήκευσης),
ανεξαρτήτως του μέσου για το οποίο προορίζεται (π.χ. κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο,
διαδίκτυο) και του σκοπού παραγωγής του (π.χ. ψυχαγωγία, ενημέρωση, διαφήμιση, ειδησεογραφία,
καταγραφή), το οποίο συνιστά/αποτελεί ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Επίσης, τα
κάθε τύπου συνοδευτικά δεδομένα, καθώς και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν με
ακρίβεια το υλικό ή υποστηρίζουν τη διαχείριση του υλικού ή περιγράφουν σε βάθος τη δομή του υλικού.
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Σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, το ΕΑΟΑ θα προσφέρει τη δυνατότητα της θεσμικής
διαφύλαξης, συντήρησης και τεκμηρίωσης του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας. Το αποθετήριο
θα γίνεται δέκτης όλων των έργων που ο νόμος υποχρεώνει να κατατεθούν ενώ θα λειτουργεί και ως
δέκτης εθελοντικών καταθέσεων εκ μέρους των δικαιούχων, είτε πρόκειται για φορείς του δημοσίου και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή ιδιώτες κατόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ταυτόχρονα, το
αποθετήριο θα αρχειοθετεί, συντηρεί, ψηφιοποιεί και τεκμηριώνει τα οπτικοακουστικά έργα που θα
συγκεντρώνονται κατ' εφαρμογή της συλλεκτικής πολιτικής του ΕΚΟΜΕ.
Παράλληλα, το ΕΑΟΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας του θα δημιουργήσει:
•
•
•

Εθνικό Κατάλογο Οπτικοακουστικών Έργων
Μητρώο Οπτικοακουστικών Φορέων
Αρχείο με Παραστάσεις Πολιτιστικών Οργανισμών και φορέων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ
για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΑΟΑ.
Τις ενέργειες αυτές καλείται να υποστηρίξει ο Τεχνικός Σύμβουλος που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει
υποστήριξη στον ΕΚΟΜΕ σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά, εκπόνησης
μελετών και παροχής εμπειρογνωμοσύνης.
Ο κύριος ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου στο Έργο είναι η υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ για τον αναλυτικό
σχεδιασμό του επιχειρησιακού και οργανωτικού μοντέλου λειτουργίας του ΕΑΟΑ (εκπόνηση εργασιών
τεχνικής και επιχειρηματικής ωρίμανσης, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, υπολογισμός αναγκών,
καταγραφή απαιτήσεων, σχεδιασμός έργου σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο) με έμφαση στο
σχεδιασμό – κατάρτιση προδιαγραφών – παρακολούθηση υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις ανάγκες
για τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΑΟΑ αλλά και γραπτές κατευθυντήριες τοποθετήσεις που θα
δοθούν από το ΕΚΟΜΕ αν τυχόν υπάρξουν αλλαγές προτεραιοτήτων ή ιδιαίτερες ανάγκες.
Στη λογική αυτή, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίξει τις εργασίες σχεδιασμού, διαχείρισης και
παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΑΟΑ, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των
απαραίτητων εργαλείων, υπό τη μορφή συνολικής υπηρεσίας όπως παρουσιάζεται στη μεθοδολογία
υλοποίησης.
Μεθοδολογία υλοποίησης
Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω φάσεων:
•
•
•

Α΄ Φάση: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Υλοποίησης του Μοντέλου
Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΑΟΑ.
Β΄ Φάση: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των
αποτελεσμάτων της Φάσης Α΄.
Γ΄ Φάση : Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων

Πιο αναλυτικά, ανά φάση υλοποίησης θα περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, τα παρακάτω:
ΦΑΣΗ Α΄: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Υλοποίησης του Μοντέλου Οργάνωσης
και Λειτουργίας του ΕΑΟΑ
Η φάση αφορά στον προσδιορισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΑΟΑ.
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Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:
-

τη μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και του θεσμικού πλαισίου, όπως και την
καταγραφή των διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση ΕΑΟΑ.
τη διερεύνηση φορέων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ιδιωτών και επιχειρήσεων που κατέχουν υλικό
κατάλληλο για τη διάθεση ή την αξιοποίησή του από το ΕΑΟΑ.
τη διερεύνηση των σχετικών καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να
προσδιοριστούν οι παράμετροι σχεδιασμού και ανάπτυξης του εν λόγω Αποθετηρίου.

Στη φάση αυτή θα προταθούν παρεμβάσεις για την αναμόρφωση και εφαρμογή του σχετικού θεσμικού
πλαισίου και ειδικότερα για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου περί πνευματικών και συναφών
δικαιωμάτων. Επίσης θα προταθεί πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΟΜΕ και ιδιωτικών και δημόσιων
φορέων, όσο και ιδιωτών που συλλέγουν, κατέχουν, διαθέτουν και εκμεταλλεύονται Ο/Α υλικό, με σκοπό
τη βέλτιστη διατήρηση και αξιοποίησή του.
Τέλος, κατά την πρώτη φάση θα γίνει προσδιορισμός των παραμέτρων του μοντέλου οργάνωσης και
λειτουργίας του ΕΑΟΑ που θα αναπτυχθεί, (πόροι, επιχειρησιακών διαδικασιών, εργαλείων, φυσικών
υποδομών, τεχνικού εξοπλισμού, τεχνικών υποδομών κ.λπ.), που θα εξασφαλίσουν τόσο την
επιχειρησιακή όσο και την τεχνολογική λειτουργία του ΕΑΟΑ. Θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες
διαδικασίες, πρότυπα, ρόλοι, φυσικές και τεχνικές υποδομές και συστήματα, με στόχο την ενδυνάμωση
της διοικητικής και τεχνολογικής ικανότητας του ΕΚΟΜΕ, ώστε αυτό να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως
το ΕΑΟΑ.
Ειδικότερα, η εν λόγω φάση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
-

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα με προσδιορισμό θεσμικού πλαισίου, των
εμπλεκομένων φορέων, των υφιστάμενων διαδικασιών και συνθηκών λειτουργίας τους.
Αποτύπωση διεθνών πρακτικών και της διεθνούς συσσωρευμένης εμπειρίας για τη συλλογή και
διάθεση αρχειακού υλικού.
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
αναπαραγωγή του προς ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού.
Προσδιορισμός βέλτιστων διεθνών πρακτικών δημιουργίας και λειτουργίας αντίστοιχων η
ανάλογων Οπτικοακουστικών Αρχείων ή/και αποθετηρίων.
Σχεδιασμός οργανωτικής και λειτουργικής διάρθρωσης του Αποθετηρίου.
o

Καθορισμός εσωτερικής οργανωτικής δομής.

o

Προσδιορισμός προδιαγραφών για τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν.

o

Καθορισμός και εξειδίκευση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί πνευματικών και
συναφών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού υλικού και απαιτούμενες νομοθετικές
παρεμβάσεις για την πλήρη διασφάλιση των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων και των
αναβαθμών προσβασιμότητας του κοινού/ των πολιτών.

Στη φάση αυτή, έμφαση δίνεται στους παρακάτω τομείς και στη μεταξύ τους διασύνδεση:
o

Σχεδιασμός δημιουργίας του ειδικών απαιτήσεων αποθηκευτικού χώρου όπου θα
φυλάσσονται τα πρωτότυπα από τα έργα της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

o

Σχεδιασμός δημιουργίας του αποθηκευτικού χώρου όπου θα αποθηκεύεται το
ψηφιοποιημένο υλικό.

o

Μοντέλο υλοποίησης (αρχιτεκτονική) και βασικές τεχνολογικές αρχές του συστήματος για
τη συντήρηση – αποκατάσταση – ψηφιοποίηση – έλεγχο – βελτίωση του αρχειακού
υλικού.

o

Ανάπτυξη, καθορισμός και διαχείριση των ροών εργασιών.

o

Σχεδιασμός διαδικασιών αρχειοθέτησης, καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης.

o

Μελέτη φυσικής και τεχνολογικής ασφάλειας του συστήματος.
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o

Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

o

Αξιοποίηση και διάθεση υλικού.

o

Σχεδιασμός Εθνικού Καταλόγου Οπτικοακουστικών Έργων.

o

Σχεδιασμός Μητρώου Οπτικοακουστικών Φορέων.

o

Σχεδιασμός επιχειρησιακού μοντέλου παραγωγής πρωτότυπου πολιτιστικού και ιστορικού
περιεχομένου.

o

Σχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου.

o

Προσδιορισμός και μοντελοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών συνεργασίας με το
εξωτερικό περιβάλλον του ΕΚΟΜΕ και παροχής υπηρεσιών.

o

Προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών – «παραδοτέων – αποτελεσμάτων» του
ΕΑΟΑ.

o

Οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ΕΑΟΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΚΟΜΕ.

ΦΑΣΗ Β΄: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των
αποτελεσμάτων της Φάσης Α΄
Η φάση αφορά στον αναλυτικό σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης δημιουργίας του ΕΑΟΑ και
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
•

Αναλυτική καταγραφή των επιμέρους απαιτούμενων ενεργειών, σε λειτουργικό, οργανωτικό,
θεσμικό και τεχνικό επίπεδο και πρόταση πλάνου ενεργειών (roadmap) με εκτίμηση κίνδυνων και
εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κίνδυνων (risk analysis).

•

Σχεδιασμός προδιαγραφών του συστήματος του ΕΑΟΑ, κατ’ ελάχιστον των απαραίτητων
υλικοτεχνικών υποδομών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα παρακάτω:

•

o

Προδιαγραφές διαμόρφωσης και εξοπλισμού του αποθηκευτικού χώρου, όπου θα
φυλάσσονται τα πρωτότυπα έργα της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

o

Προδιαγραφές διαμόρφωσης και εξοπλισμού του αποθηκευτικού χώρου όπου θα
αποθηκεύεται το ψηφιοποιημένο υλικό.

o

Προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού των συστημάτων για τη συντήρηση –
αποκατάσταση – ψηφιοποίηση – έλεγχο – βελτίωση του υλικού.

o

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων για την αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση και
τεκμηρίωση του οπτικοακουστικού και των συνοδευτικών προς αυτό υλικού.

o

Προδιαγραφές ασφαλούς αποθήκευσης και ανάκτησης ψηφιοποιημένων έργων.

o

Προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση και διάθεση του υλικού.

o

Πίνακες συμμόρφωσης με απαιτήσεις.

Σχεδιασμός προδιαγραφών του συστήματος του ΕΑΟΑ:
o

Προδιαγραφές όλων των απαραίτητων εφαρμογών για τη λειτουργία του Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων.
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•
•
•

o

Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών για την αξιοποίηση, διάθεση και διάδοση υλικού του
ΕΑΟΑ.

o

Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών και οπτικοακουστικού υλικού για εκπαιδευτικούς
σκοπούς.

o

Πίνακες συμμόρφωσης με απαιτήσεις.

Προσδιορισμός κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος του ΕΑΟΑ.
Συγγραφή τευχών διακήρυξης
Το Σύστημα Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων που θα υλοποιηθεί πρέπει να
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παρακάτω βασικές αρχές:
o

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας, ιδιαίτερα όσον
αφορά το πλήθος των χρηστών και τον όγκο των αιτημάτων που εξυπηρετεί, το χρόνο
απόκρισής του και την ασφάλεια που παρέχει.

o

Κλιμάκωση (Scalability): το σύστημα πρέπει να παρέχει επαρκείς δυνατότητες κλιμάκωσης και
επέκτασης, π.χ. μέσω προσθήκης ή αναβάθμισης εξοπλισμού ή/και λογισμικού, έτσι ώστε να
μπορεί να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων ή χρηστών.

o

Φιλικότητα προς το χρήστη (User-friendliness): Η φιλικότητα του συστήματος αναφέρεται
κυρίως σε σχέση με τη φιλικότητα του περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη (user interface) των
εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν.

o

Απόδοση (Performance) και Απόκριση (Response): Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι
σε θέση να αποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών και την επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου
όγκου δεδομένων.

o

Διαθεσιμότητα (Availability): Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμο και να μην
παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του.

o

Ανοχή σφαλμάτων (Faulttolerance): Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων στη λειτουργία
του συστήματος, πρέπει να διασφαλίζεται αφενός η ταχεία επαναφορά του σε κατάσταση
κανονικής λειτουργίας και αφετέρου η ακεραιότητα των δεδομένων του.

o

Ασφάλεια (Security): Η ασφάλεια αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για την καλή λειτουργία
και την αξιοπιστία του συστήματος και κατά συνέπεια για την επιτυχία του Έργου. Οι βασικές
παράμετροι ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη θα έχουν καθοριστεί από τη μελέτη
ασφάλειας του συστήματος.

ΦΑΣΗ Γ΄: Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων
Η φάση αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση και ανάπτυξη του μοντέλου
οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΑΟΑ.
Συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προσφέρει σε συνεχή βάση τις υπηρεσίες του κατά την
υλοποίηση του ΕΑΟΑ, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αντιμετώπιση με ολοκληρωμένο
τρόπο και ενιαία αντίληψη του συνόλου των βασικών παραμέτρων οργάνωσης και λειτουργίας του.
Η εν λόγω φάση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του
ΕΚΟΜΕ σε ότι αφορά:
•

Τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας.
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•

•
•
•
•
•
•

Τη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του απαιτούμενου
λογισμικού:
o Υπηρεσίες υποστήριξης κατά την αξιολόγηση προσφορών προσφέροντας εξειδικευμένες
τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες, πλαισιώνοντας τα αρμόδια συλλογικά όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής με γραπτές εισηγήσεις του προς αυτά (επιτροπές αξιολόγησης), με
υποβολή προτάσεων σχετικά με τη συμβατότητα των πρακτικών / εισηγήσεών τους, κ.λπ.
o Υπηρεσίες υποστήριξης των διαδικασιών κατάρτισης των συμβάσεων, πραγματοποίησης
των ελέγχων, με κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων διενέργειας αυτών και των
παραλαβών.
o Υπηρεσίες υποστήριξης παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών.
Τον συντονισμό του ΕΚΟΜΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς και κάτοχους αρχειακού υλικού.
Τη διασύνδεση με διεθνείς οργανώσεις, ομοσπονδίες και αντίστοιχους οργανισμούς.
Τον σχεδιασμό και οργάνωση ενεργειών δημοσιότητας για την προβολή του ΕΑΟΑ.
Τον σχεδιασμό στοχευμένου πρωτότυπου πληροφοριακού - προωθητικού έντυπου, ψηφιακού και
οπτικοακουστικού υλικού, που θα ενημερώνει για τη λειτουργία του ΕΑΟΑ.
Τον σχεδιασμό ενεργειών προώθησης και προβολής του ΕΑΟΑ (επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις
κλπ).
Τη διοίκηση του έργου οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΑΟΑ.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να:
o Παρακολουθεί την οργάνωση της υλοποίησης του ΕΑΟΑ και να εισηγείται στα αρμόδια
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής τις απαραίτητες τροποποιήσεις των επιμέρους
χρονοδιαγραμμάτων και των εργασιών ανάπτυξης που καθίστανται αναγκαίες κατά την
πορεία της εκτέλεσής του.
o Παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του ΕΑΟΑ, εντοπίζει τα ανακύπτοντα
προβλήματα, εξακριβώνει τις αιτίες, προτείνει λύσεις ή ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο προς
την κατεύθυνση της επιτυχούς εκτέλεσης του όλου εγχειρήματος.
o Βρίσκεται σε τακτική επαφή με το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και με
τους πάσης φύσεως άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση του ΕΑΟΑ.
o Καταθέτει σχέδια όλων των απαραιτήτων εγγράφων - δελτίων, που ζητούνται από τις
εθνικές αρχές και έχουν σχέση με το Έργο.
o Υποστηρίζει το ΕΚΟΜΕ στο συντονισμό των εργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι, ανά Φάση υλοποίησης του Έργου, τα εξής:
ΦΑΣΗ Α΄: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Υλοποίησης του Μοντέλου Οργάνωσης
και Λειτουργίας του ΕΑΟΑ
Π1. Καταγραφή και αποτίμηση του περιβάλλοντος σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΕΑΟΑ, με
προσδιορισμό των εμπλεκομένων φορέων, των υφιστάμενων διαδικασιών και συνθηκών λειτουργίας του.
Π2. Διεθνείς καλές πρακτικές /Συγκριτική ανάλυση:
Μελέτη - επισκόπηση λειτουργίας οπτικοακουστικών αρχείων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
τυπολογία και συγκριτική ανάλυση αυτών, διεθνείς καλές πρακτικές στον χώρο των οπτικοακουστικών
αρχείων, όπως επίσης μελέτη - επισκόπηση και τυπολογία των διεθνών οργανισμών/ενώσεων στον χώρο
των οπτικοακουστικών αρχείων.
Π3. Σχεδιασμός πρότυπου Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών
Αρχείων:
o
o

Μηχανισμός της διοικητικής και επιστημονικής εποπτείας του προτεινόμενου μοντέλου.
Καθορισμός των παραμέτρων και κρίσιμων δομικών και επιχειρησιακών λειτουργιών του
προτεινόμενου μοντέλου (Οργανωτική διάρθρωση, Λειτουργικό Μοντέλο).
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o
o
o
o
o

Σχεδιασμός συνόλου παρεχόμενων υπηρεσιών - αντικείμενο και «παραδοτέα» της
λειτουργίας του μοντέλου, για την οργάνωση και λειτουργία workshops, βιβλιοθήκης,
ταινιοθήκης, χώρων προβολής και μόνιμης έκθεσης Ο/Α υλικού.
Πηγές συλλογής στοιχείων, το είδος και εύρος των στοιχείων.
Πλαίσιο συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.
Προτάσεις αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία
αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων.
Προτάσεις εφαρμογής θεσμικού πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων για τη λειτουργία
του ΕΑΟΑ.

Επιπλέον Παραδοτέα:
Π.3.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, δημιουργίας και
λειτουργίας διαδικασιών και βάσης δεδομένων του Μητρώου Οπτικοακουστικών Αρχείων, με σκοπό τη
δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλα τα αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως επίσης
φυσικών και νομικών προσώπων, που παράγουν, φιλοξενούν, κατέχουν ή εκμεταλλεύονται
οπτικοακουστικό υλικό.
Στόχος της καταγραφής είναι ο συντονισμός των φορέων, η διασύνδεσή τους και η παροχή διάφορων
υπηρεσιών, όπως η καθιέρωση ενιαίων προτύπων, η συνεργασία στην ψηφιοποίηση και συντήρηση του
υλικού τους και η υποστήριξη των δράσεών τους.
Π.3.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, δημιουργίας και
λειτουργίας διαδικασιών και βάσης δεδομένων του Εθνικού Καταλόγου Οπτικοακουστικών Έργων.
Το ΕΚΟΜΕ θα συγκροτήσει ενιαίο κατάλογο για το σύνολο της οπτικοακουστικής παραγωγής και
κληρονομιάς της Ελλάδας, δηλαδή για τα κάθε είδους οπτικοακουστικά έργα που έχουν παραχθεί, που
παράγονται και που θα παραχθούν στη χώρα. Στον Κατάλογο θα είναι δηλωμένο κάθε έργο, οι
συντελεστές του, τα πνευματικά δικαιώματα που το συνοδεύουν, ο φορέας στον οποίο αυτό ανήκει ή
φυλάσσεται, η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το αν έχει ψηφιοποιηθεί ή όχι.
Π.3.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών δημιουργίας
και λειτουργίας του «Οπτικοακουστικού Αρχείου Ιστορικής και Καλλιτεχνικής Παραγωγής». Σκοπός της
δράσης αυτής, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς
και με το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι η παραγωγή οπτικοακουστικού αρχείου καλλιτεχνικής παραγωγής
και ιστορικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στη δημιουργία, εκμετάλλευση και διαφύλαξη των
παραστάσεων εκείνων που έχουν κάποια προστιθέμενη καλλιτεχνική αξία (χορός, μπαλέτο, όπερα,
κοντσέρτα κλασικής μουσικής, αρχαίο δράμα, θέατρο, παραδοσιακή μουσική ως world ethnic music)
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών που το έχουν ήδη πράξει αυτό, όπως η
Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μ. Βρετανία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.
Π.3.4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών νομικής
τεκμηρίωσης και φύλαξης, ψηφιοποίησης και αξιοποίησης/διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού.

Π4. Σχεδιασμός μοντέλου συλλογής, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας δεδομένων του Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Αρχείων.
Επιπλέον Παραδοτέα:
Π.4.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών στρατηγικής
της συλλεκτικής πολιτικής του ΕΑΟΑ.
Π.4.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών
καταγραφής, αρχειοθέτησης, καταλογογράφησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης οπτικοακουστικού
υλικού σε βάση δεδομένων.
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Π5. Σχεδιασμός προδιαγραφών υλικοτεχνικής υποδομής και εφαρμογών πληροφορικής και
συστημάτων υποστήριξης του Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΑΟΑ.
Επιπλέον παραδοτέα:
Π.5.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, δημιουργίας και
λειτουργίας αποθηκευτικού χώρου του Κέντρου Συντήρησης και Ψηφιοποίησης, με τις απαιτούμενες
υλικοτεχνικές υποδομές και συστήματα υψηλής χωρητικότητας για την αποθήκευση περιεχομένου τόσο
σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Π.5.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, δημιουργίας και
λειτουργίας του Εργαστηρίου του Κέντρου Συντήρησης και Ψηφιοποίησης. Το κέντρο θα διαθέτει ένα
σύγχρονο εργαστήριο που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη συλλογή, τον έλεγχο, τη
συντήρηση, την ψηφιοποίηση και αποθήκευση του πρωτότυπου υλικού.
Π6. Μελέτη φυσικής και τεχνολογικής ασφάλειας του ΕΑΟΑ.
Επιπλέον παραδοτέα:
Π.6.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών για τη
διατήρηση, την αποθήκευση και τη φύλαξη του πρωτότυπου υλικού, όπως και για τη διατήρηση, την
αποθήκευση και τη φύλαξη του ψηφιακού υλικού.
Π7. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών που θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της παροχής
υπηρεσιών ανά κατηγορία υπηρεσιών της εν λόγω Φάσης.

ΦΑΣΗ Β΄: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των
αποτελεσμάτων της Φάσης Α΄
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Π8. Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών και εκτίμηση κινδύνων.
Π9. Μελέτη κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών
Αρχείων.
Π10. Αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευαστικές μελέτες διαμόρφωσης όλων των απαιτούμενων
χώρων και υποστήριξη στις διαδικασίες αδειοδότησης εργασιών, για τους χώρους που θα
υποδειχθούν από το ΕΚΟΜΕ, κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Π11. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων αποθήκευσης φυσικού και
ψηφιοποιημένου υλικού.
Π12. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων ψηφιοποίησης υλικού (machine rooms).
Π13. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων computer room / data center.
Π14 Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση disaster / recovery site.
Π15 Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθειες ειδών υλικοτεχνικής υποδομής.
Π16. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και
συστημάτων ψηφιοποίησης, διαχείρισης και διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού.
Π17. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των ροών
εργασιών.
Π18. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια εξοπλισμού για αναπαραγωγή του προς
ψηφιοποίηση υλικού.
Π19.Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού για διαχείριση πνευματικών
και συναφών δικαιωμάτων.
Π20. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού με δυνατότητες Artificial
Intelligence και Machine Learning για τεκμηρίωση.
Π21. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού για οργάνωση και
διαχείριση κύκλου εργασιών.
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•
•

Π22. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια συστημάτων συντήρησης, αποκατάστασης,
ψηφιοποίησης, ελέγχου, βελτίωσης του αρχειακού υλικού και των κατάλληλων εφαρμογών για τη
λειτουργία τους.
Π23. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών που θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της
παροχής υπηρεσιών ανά κατηγορία υπηρεσιών της εν λόγω Φάσης.

ΦΑΣΗ Γ΄: Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΑΟΑ.
•

Π24. Μελέτη εισήγησης αντικειμένου εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδιασμός
εκπαιδευτικού υλικού

Επιπλέον παραδοτέα:
Π.24.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών σύνδεσης
του ΕΑΟΑ με την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, με σκοπό:
-

•

Τη δημιουργία αρχειακής συνείδησης γύρω από τα οπτικοακουστικά, μέσω της συγκέντρωσης,
διάθεσης και πρόσβασης στους πόρους.
Την ανάδειξη της αρχειακής συνείδησης με τη τόνωση της σημασίας τήρησης οπτικοακουστικού
αρχείου για την εγχώρια παραγωγή.
Την προώθηση και πρόταξη της επαναχρησιμοποίησης του αρχειακού υλικού τόσο στην
παραγωγή, όσο και στην εκπαίδευση.
Τη σύνδεση με ιδιωτικές και δημόσιες κινηματογραφικές σχολές για αξιοποίηση του ΕΚΟΜΕ στην
τέλεση μαθημάτων.
Τη συγκρότηση προγραμμάτων μαθητείας και εθελοντικής συμμετοχής στην τεκμηρίωση,
καταλογογράφηση ψηφιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού.
Τη συνεργασία με πανεπιστήμια για εκπόνηση πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών
προγραμμάτων για την οπτικοακουστική παραγωγή.
Την ανάπτυξη της εξιδεικευμένης αρχειακής έρευνας σε οπτικοακουστικά αρχεία Ελλάδας και
εξωτερικού.
Τη διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, masterclasses) για θέματα που άπτονται της
ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής.
Τις ακαδημαϊκές εκδόσεις στοχευμένες στην προώθηση της ιστορίας της ελληνικής
οπτικοακουστικής παραγωγής διεθνώς και στην Ελλάδα ως θέμα ή film location σε ξένες
παραγωγές.
Π25. Πλάνο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας.

Η λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου θα συνοδευτεί από μια εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και σε κοινότητες απόδημου ελληνισμού και
ομογενών) για την πολιτιστική αξία του φορέα ως προς τη συγκέντρωση και διάσωση της
οπτικοακουστικής κληρονομιάς.
Επιπλέον παραδοτέα:
Π.25.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών
πρόσβασης-προβολής της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής από το ΕΑΟΑ, με σκοπό την ανάπτυξη
της δυνατότητας πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου (σε συνεργασία με τους δικαιούχους) στο υλικό του
αρχείου είτε στο φυσικό χώρο παρουσίασης του είτε μέσω διαδικτύου (παθητική διασπορά), την
προώθηση και προβολή του αρχείου, με σκοπό την ανάδειξη της εθνικής οπτικοακουστικής και ψηφιακής
κληρονομιάς (ενεργητική διασπορά), καθώς και την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες
κοινού (όπως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ομογένεια, άτομα με ειδικές αναπηρίες).
Π.25.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη, βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, διαδικασιών σύνδεσης
του ΕΑΟΑ με την παραγωγική διαδικασία, με σκοπό:
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-

-

•

Την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων στους τομείς των Οπτικοακουστικών
Μέσων και της Ψηφιακής Τεχνολογίας.
Την υλοποίηση δέσμης δράσεων με πολλαπλασιαστική επίδραση στον χώρο της επικοινωνίας, της
πολιτιστικής παραγωγής, καινοτόμων αναπτυξιακών προσπαθειών, τουρισμού, παραγωγικής
διαδικασίας, ιστορικής και εν γένει επιστημονικής έρευνας, δημόσιας ιστορίας.
Το συντονισμό και την έμπρακτη συμμετοχή σε προσπάθειες ανάδειξης, αξιοποίησης και
εμπορικής εκμετάλλευσης του συγκεντρωθέντος υλικού. Προβολή της ελληνικής
οπτικοακουστικής παραγωγής στο εξωτερικό με δράσεις και εκδηλώσεις, με στόχο την εκ νέου
τοποθέτηση της χώρας στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη.
Την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας με τη συγκρότηση συλλογών και ενοτήτων
οπτικοακουστικού υλικού που θα είναι άμεσα χρήσιμες για την εκτέλεση οπτικοακουστικών
παραγωγών.
Τη συγκρότηση διαδικασιών και τιμολογιακής πολιτικής για παραχώρηση οπτικοακουστικού
υλικού σε παραγωγές.
Αξιοποίηση δομών film offices και άλλων φορέων για συνεργασία. Άμεση ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και προβολή αυτού του υλικού, ώστε να επιστρέφεται στην περιφέρεια για άμεση
χρήση και αξιοποίηση (π.χ. να περιλαμβάνεται σε έργα ή εφαρμογές που προάγουν την τοπική
ιστορία και πολιτισμό, στήριξη ΔΠΒ επιμέρους περιοχών).
Π26. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών που θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της
παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών της εν λόγω Φάσης.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Το έργο θα υλοποιηθεί εντός τριανταέξι (36) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.
Αναλυτικά η διάρκεια των Φάσεων έχει ως εξής:
ΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ

ΦΑΣΗ Α΄: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και 12 μήνες
Υλοποίησης του Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του
Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων

Έναρξη με την υπογραφή
της σύμβασης

ΦΑΣΗ Β΄: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών 12 μήνες
προδιαγραφών για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της
Φάσης Α΄

Έναρξη 6 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης
(τον 7ο μήνα)

ΦΑΣΗ Γ’: Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της 18 μήνες
υλοποίησης του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών
Αρχείων

Έναρξη με τη ολοκλήρωση
της Β’ Φάσης (τον 19ο μήνα)

Αναλυτικά οι χρόνοι υποβολής των Παραδοτέων ανά Φάση του έργου έχουν ως εξής:
ΦΑΣΗ Α΄: Εκπόνηση Μελέτης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Υλοποίησης Χρόνος υποβολής (από
του Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Αποθετηρίου την
υπογραφή
της
Οπτικοακουστικών Αρχείων
σύμβασης)
Π1. Καταγραφή και αποτίμηση του περιβάλλοντος σχεδιασμού και Δύο (2) μήνες
ανάπτυξης του ΕΑΟΑ
Π2. Διεθνείς καλές πρακτικές /Συγκριτική ανάλυση

Τέσσερις (4) μήνες

Π3. Σχεδιασμός πρότυπου Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Έξι (6) μήνες
Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων
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Π.3.1

Έξι (6) μήνες

Π.3.2

Έξι (6) μήνες

Π.3.3

Έξι (6) μήνες

Π.3.4

Έξι (6) μήνες

Π4. Σχεδιασμός μοντέλου συλλογής, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας Οχτώ (8) μήνες
δεδομένων του Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων
Π.4.1

Οχτώ (8) μήνες

Π.4.2

Οχτώ (8) μήνες

Π5. Σχεδιασμός προδιαγραφών υλικοτεχνικής υποδομής και εφαρμογών Δέκα (10) μήνες
πληροφορικής και συστημάτων υποστήριξης του Μοντέλου Οργάνωσης
και Λειτουργίας του ΕΑΟΑ
Π.5.1

Δέκα (10) μήνες

Π.5.2

Δέκα (10) μήνες

Π6. Μελέτη φυσικής και τεχνολογικής ασφάλειας του ΕΑΟΑ

Δώδεκα (12) μήνες

Π.6.1

Δώδεκα (12) μήνες

Π7. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών

Ανά δύο (2) μήνες, κατά τη
διάρκεια της Φάσης

ΦΑΣΗ Β΄: Αναλυτικός σχεδιασμός και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για Χρόνος υποβολής (από
την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της Φάσης Α΄
την υπογραφή της
σύμβασης)
Π8. Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών και εκτίμηση κινδύνων.

Οχτώ (8) μήνες

Π9. Μελέτη κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του Εθνικού Αποθετηρίου Οχτώ (8) μήνες
Οπτικοακουστικών Αρχείων.
Π10. Αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευαστικές μελέτες διαμόρφωσης όλων των Δέκα (10) μήνες
απαιτούμενων χώρων και υποστήριξη στις διαδικασίες αδειοδότησης εργασιών,
για τους χώρους που θα υποδειχθούν από το ΕΚΟΜΕ, κατά την υλοποίηση της
σύμβασης.
Π11. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων αποθήκευσης φυσικού Δέκα (10) μήνες
και ψηφιοποιημένου υλικού.
Π12. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων ψηφιοποίησης υλικού Δώδεκα (12) μήνες
(machine rooms).
Π13. Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση χώρων computer room / data Δώδεκα (12) μήνες
center.
Π14 Σχέδια τευχών διακήρυξης για διαμόρφωση disaster / recovery site.

Δώδεκα (12) μήνες

Π15 Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθειες ειδών υλικοτεχνικής υποδομής.

Δεκατέσσερις
μήνες

(14)

Π16. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη εφαρμογών Δεκατέσσερις
πληροφορικής και συστημάτων ψηφιοποίησης, διαχείρισης και διάθεσης μήνες
οπτικοακουστικού υλικού.

(14)

Π17. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη συστήματος Δεκατέσσερις
διαχείρισης των ροών εργασιών.
μήνες

(14)
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Π18. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια εξοπλισμού για αναπαραγωγή Δεκαέξι (16) μήνες
του προς ψηφιοποίηση υλικού.
Π19.Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού για Δεκαέξι (16) μήνες
διαχείριση πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων.
Π20. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού με Δεκαέξι (16) μήνες
δυνατότητες Artificial Intelligence και Machine Learning για τεκμηρίωση.
Π21. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια / ανάπτυξη λογισμικού για Δεκαοχτώ (18) μήνες
οργάνωση και διαχείριση κύκλου εργασιών.
Π22. Σχέδια τευχών διακήρυξης για προμήθεια συστημάτων συντήρησης, Δεκαοχτώ (18) μήνες
αποκατάστασης, ψηφιοποίησης, ελέγχου, βελτίωσης του αρχειακού υλικού και
των κατάλληλων εφαρμογών για τη λειτουργία τους.
Π23. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών

Ανά δύο (2) μήνες,
κατά τη διάρκεια της
Φάσης

ΦΑΣΗ Γ΄: Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης Χρόνος υποβολής (από την
του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων
υπογραφή της σύμβασης)
Π24. Μελέτη εισήγησης αντικειμένου εκπαιδευτικών προγραμμάτων Είκοσι έξι (26) μήνες
και σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού
Π.24.1

Είκοσι έξι (26) μήνες

Π25. Πλάνο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Τριάντα έξι (36) μήνες

Π.25.1

Τριάντα έξι (36) μήνες

Π.25.2

Τριάντα έξι (36) μήνες

Π26. Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Εργασιών

Ανά δύο (2) μήνες, κατά τη
διάρκεια της Φάσης

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Η παράδοση των υπηρεσιών / παραδοτέων του έργου θα είναι η έδρα του ΕΚΟΜΕ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης στην έδρα του ΕΚΟΜΕ
τουλάχιστον 36 α/μ για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στα στελέχη της Ομάδας Έργου τον απαραίτητο εξοπλισμό
(φορητούς Η/Υ) για τις ανάγκες του έργου.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Κωδ. ΣΑ 263 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ26300003).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 86366/10.08.2018 (ΑΔΑ: 7Ν4Σ465ΧΙ8ΘΝΠ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000,00 € προ ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% : €
432.000,00, συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 2.232.000 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι
ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και μέχρι του ενός τετάρτου του αρχικά
συμβασιοποιηθέντος τιμήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ
Το προαπαιτούμενο πρότυπο ΕΕΕΣ επισυνάπτεται συνημμένα ως αρχείο PDF στην παρούσα, προς γνώση
των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, καθώς επίσης, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ ως αρχείο PDF και XML, προκειμένου να συντάξουν τη σχετική απάντησή τους., μέσω της
Υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

PANAGIOTIS KOUANIS
Feb 7 2019 10:26:AM
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