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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Ο Οξγαληζκφο Ληκέλα Καβάιαο ΑΔ (ΟΛΚ) έρνληαο ππφςε:

Σν Ν.2932/2001 (ΦΔΚ Α' 145/27.6.01): Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο
ελδνκεηαθνξέο - χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο

Σν Ν.2286/1995 (ΦΔΚ Α 19/1.2.1995): Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ

Σν ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ Α 150/10.7.2007): Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)

Σελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ)1251/2001 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηζρχεη

Σν ΠΓ 59/2007 (ΦΔΚ Α 63/16.3.07): Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε

Σελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο C(2012)8173 ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο "Sea2Sea: Αλάπηπμε δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε ηε Μαχξε
Θάιαζζα"

Σελ ππ' αξηζ. 8/1/25-6-2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΛΚ ΑΔ

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Αλνηρηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην έξγν:
Τπηπεζίερ Σεσνικού ςμβούλος για ηην ςλοποίηζη ηηρ Γπάζηρ "Sea2Sea: Ανάπηςξη
διαδπόμος πολςηποπικών εμποπεςμαηικών μεηαθοπών για ηη ζύνδεζη ηος Αιγαίος
Πελάγοςρ με ηη Μαύπη Θάλαζζα"
Ο ζπλνιηθφο αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ εθαηφλ νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (185.000 €) πιένλ ΦΠΑ
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Η Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΚ (www.portkavala.gr) ζηηο 28.6.2013,
ελψ ε πεξηιεπηηθή Πξνθήξπμε ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε δχν εθεκεξίδεο παλειιήληαο
θπθινθνξίαο ζηηο 28.6.2013.
Οη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη σο εμήο:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Κύπιοι ηος Έπγος - Αναθέηοςζα Απσή
Κχξηνο θαη Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Έξγνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλα Καβάιαο ΑΔ, Ννκηθφ
Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Αβέξσθ 1 ζηελ Καβάια, κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ζπληνληζηή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ηεο δξάζεο Sea2Sea

ΑΡΘΡΟ 2ο
Υπημαηοδόηηζη ηος έπγος

Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαιχπηεηαη απφ ελσζηαθή ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε γηα έξγα
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ θαηά 50%, απφ
εζληθνχο πφξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο θαηά 25% θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαηά 25%
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο C(2012)8173 ηεο
8εο Ννεκβξίνπ 2012.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διζαγωγικέρ πληποθοπίερ

ρεηηθά κε ηε δξάζε "Sea2Sea: Αλάπηπμε δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα" παξέρνληαη νη
αθφινπζεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο:
Σν ζπλνιηθφ έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε
ζχλδεζε ησλ ιηκέλσλ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ κε ηνπο ιηκέλεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο
θαη ηνλ Γνχλαβε, πξνζθέξνληαο έηζη κηα ελαιιαθηηθή δηαδξνκή πξνο ηα ζηελά ηνπ
Βνζπφξνπ, φπνπ παξαηεξείηαη θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε.
Δπί ηνπ παξφληνο, ε θχξηα νδφο πνπ ζπλδέεη ην Αηγαίν κε ηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο
Θάιαζζαο είλαη κέζσ ησλ ζηελψλ ηνπ Βνζπφξνπ. Μέζσ απηήο ηεο νδνχ, νη εκπνξεπκαηηθέο
ξνέο απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή θαηεπζχλνληαη ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Δπξψπε, θαη
αληηζηξφθσο. Η πείξα έρεη δείμεη πάλησο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή παξνπζηάδεη νξηζκέλα
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κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην πςειφ ηεο θφζηνο (απφ πιεπξάο ηειψλ θαη ρξφλνπ κεηαθνξάο) θαη ε
πςειή επηθηλδπλφηεηα (απφ άπνςε αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ). Πέξαλ
απηψλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ, ε απνπζία ελαιιαθηηθνχ δηαδξφκνπ, φρη κφλν γηα λα κεησζνχλ
ηα επίπεδα ζπκθφξεζεο ζην ζηελφ ηνπ Βνζπφξνπ, αιιά θαη γηα λα ππάξμεη αζθαιήο
δηαδξνκή ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, απνηειεί δήηεκα πνπ ρξήδεη επείγνπζαο
εμέηαζεο. Η ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ησλ ιηκέλσλ ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Διιάδαο κε ηνπο
ιηκέλεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη έσο ηνλ Γνχλαβε ζα κπνξνχζε λα παξάζρεη κηα ηέηνηα
ελαιιαθηηθή ιχζε, δειαδή ηνλ «δηάδξνκν Sea2Sea». Η ελ ιφγσ δξάζε απνηειεί ην πξψην
αλαγθαίν βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ «δηαδξφκνπ Sea2Sea».
Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ
«δηαδξφκνπ Sea2Sea», εμεηάδνληαο ελαιιαθηηθέο αλαπηπμηαθέο/επηρεηξεζηαθέο εθδνρέο θαη
πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
απηφ, ηίζεληαη νξηζκέλνη επηκέξνπο ζηφρνη νη νπνίνη είλαη:

Αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη θαζνξηζκφο ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ
δηαδξφκσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή απηή ή ηε
δηέιεπζή ηεο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ «δηαδξφκνπ Sea2Sea» ζε ζρέζε κε ηνπο ελ ιφγσ
δηαδξφκνπο.

Καζνξηζκφο κείγκαηνο έξγσλ θαη ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ "δηαδξφκνπ Sea2Sea".

Καζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηαδξφκνπ, δειαδή ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
ελεξγεηψλ.

πκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε φ,ηη αθνξά
ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαδξφκνπ.
πλδηθαηνχρνη ηεο δξάζεο είλαη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Βνπιγαξίαο.
Γηα ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θνξείο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλα
Καβάιαο θαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλα Αιεμαλδξνχπνιεο. πληνληζηήο ηεο δξάζεο είλαη ν
Οξγαληζκφο Ληκέλα Καβάιαο
χκθσλα κε ηελ απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπλζέηνπλ ηε δξάζε είλαη:

Γξαζηεξηφηεηα 1.1: Αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη καθξνπξφζεζκεο
πξνβιέςεηο

Γξαζηεξηφηεηα 1.2: ρεδηαζκφο ηνπ «δηαδξφκνπ Sea2Sea»

Γξαζηεξηφηεηα 1.3: Καζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ γηα ηελ πιήξε πινπνίεζε
ηνπ «δηαδξφκνπ Sea2Sea»

Γξαζηεξηφηεηα 1.4: Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ

Γξαζηεξηφηεηα 1.5: Γηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ
Η πεξίνδνο εθηέιεζεο ηεο δξάζεο είλαη απφ 1.10.2012 κέρξη 31.12.2014
ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο 1.5, πξνβιέπεηαη ε "πξφζιεςε" Σερληθνχ πκβνχινπ πνπ
ζα επηιεγεί κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Ανηικείμενο ηος έπγος ηος αναδόσος

4.1

Τπεςθςνόηηηερ ηος ηεσνικού ζςμβούλος - Παπαδοηέα
Ο Σερληθφο χκβνπινο ζα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο
(Steering Committee) ηεο δξάζεο θαη ηνπ ζπληνληζηή ησλ δηθαηνχρσλ (Οξγαληζκφο
Ληκέλα Καβάιαο) κε:
1.
Σελ εθπφλεζε "Αξρηθήο Έθζεζεο γηα ηε κειέηε" θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο
ηεο Γξάζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ
πεξηερνκέλσλ ηεο κειέηεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
C(2012)8173 ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο
2.
Σελ εθπφλεζε αξρηθήο θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο
θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο Γξάζεο θαη ζα πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο
3.
Σελ εθπφλεζε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ηεο
κειέηεο
4.
Σελ εθπφλεζε ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ
5.
Σελ εμέηαζε θάζε παξαδνηένπ πνπ ζα ππνβάιεη ν αλάδνρνο ηεο κειέηεο θαη ηε
ζχληαμε ζρεηηθήο Αλαθνξάο Δμέηαζεο Παξαδνηένπ
6.
Σε ζχληαμε Γηκεληαίσλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ ηεο Γξάζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν
πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδν, ηπρφλ πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη πξνηάζεηο επίιπζεο
7.
Σε ζχληαμε ζρεδίσλ ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ Δμέιημεο ηεο Γξάζεο
8.
Σε ζχληαμε ζρεδίσλ ηεο Σειηθήο Έθζεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο γηα ηε
Γξάζε
9.
Σε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο θαη ησλ
ζπλεδξηάζεσλ γηα ην έξγν (ζχληαμε ζρεδίνπ εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζχληαμε
ζρεδίσλ πξαθηηθψλ, επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ θαη κεηά ηε
ζπλεδξίαζε θιπ)
10. Σελ παξνρή βνήζεηαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο δξάζεο (π.ρ. ζρέδηα ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο
εηαίξνπο ηεο δξάζεο θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ππνζηήξημε ζηελ νξζή
ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο θιπ)
11. Σν ρεηξηζκφ φισλ ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ φπσο αλαθέξνληαη ζην
εζσηεξηθφ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο
12. Σελ αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ
αλαδφρνπ ηεο κειέηεο θαη ηελ ππνβνιή θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ γηα επίιπζε

5

13.

Σελ ζχληαμε πξνηάζεσλ πξνο ηε δηεπζχλνπζα επηηξνπή γηα θάζε απαηηνχκελε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη ηελ αλαδηάηαμε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πξηλ λα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή

Σα Παξαδνηέα ζα ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή (3
αληίγξαθα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (1 CD), φπνπ ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα
δηαβηβάδνληαη ακέζσο πξνο ηελ Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή.
Η επίζεκε γιψζζα ζχληαμεο ησλ Παξαδνηέσλ θαη επηθνηλσλίαο θαηά ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ είλαη ε Αγγιηθή. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο κεηαθξάζεηο πνπ ζα
απαηηνχληαη ζε έγγξαθα ή θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν.
Δηδηθά ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο (παξαδνηέα 3 & 4) ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα, ελψ ε Σειηθή Έθζεζε (παξαδνηέν 8) ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ
Αγγιηθή, ηελ Διιεληθή θαη ηε Βνπιγαξηθή γιψζζα

Πποθεζμία Τποβολήρ Παπαδοηέων

4.2

Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ Παξαδνηέσλ ηεο παξ. 4.1 νξίδνληαη σο εμήο :




















"Αξρηθή Έθζεζεο γηα ηε Μειέηε" ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Η αξρηθή έθδνζε ηεο
έθζεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε 45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Δπηθαηξνπνηεκέλεο εθδφζεηο ηεο Έθζεζεο ζα
ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ θάζε εμακεληαία ζπλεδξίαζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο
ρέδην ησλ πιήξσλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ηεο
κειέηεο ζε 45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
ρέδην ησλ πιήξσλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ
ηεο δξάζεο ζε 6 κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Αλαθνξά Δμέηαζεο Παξαδνηένπ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή θάζε
Παξαδνηένπ ηνπ αλαδφρνπ ηεο κειέηεο.
Γηκεληαίεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ ηεο Γξάζεο, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ
ζπκπιήξσζε θάζε δηκήλνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η πξψηε
Γηκεληαία Έθζεζε Πξνφδνπ ζα ππνβιεζεί δει. εληφο 70 εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δεχηεξε εληφο 130 εκεξψλ θ.ν.θ.
ρέδηα ησλ Δθζέζεσλ Δμέιημεο ηεο Γξάζεο θάζε ρξφλν ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ ην
αξγφηεξν
ρέδην ηεο Σειηθήο Έθζεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο, εληφο 30 εκεξψλ απφ
ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξάζεο.
ρέδηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο
ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή θάζε ζπλεδξίαζεο θαη ζρέδηα
πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο, εληφο 15 εκεξψλ
απφ ηελ δηεμαγσγή θάζε ζπλεδξίαζεο.
Έθζεζε αλαζθφπεζεο γηα θάζε παξαδνηέν πνπ ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο
κειέηεο
6





ρέδηα πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο δηεπζχλνπζαο επηηξνπήο
ρέδηα ηεο ηειηθήο έθζεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο δξάζεο
Κάζε άιιν έγγξαθν / αλαθνξά πνπ απνξξέεη απφ ηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ ηερληθνχ
ζπκβνχινπ φπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 4.1 εληφο 7 εκεξψλ
απφ ηελ ιήςε ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά
πξνβιέπεηαη ζηελ εληνιή

ε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ Παξαδνηέσλ, ε Γηεπζχλνπζα
Δπηηξνπή ζα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ηνπο θαη είηε ζα δίλεη
ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, εθφζνλ
θξίλνληαη νξζά θαη πιήξε είηε ζα δεηά απφ ηνλ Σερληθφ χκβνπιν πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, ζπκπιεξψζεηο ή θαη δηνξζψζεηο. Ο Σερληθφο χκβνπινο ζα πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο θαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, ζπκπιεξψζεηο ή
θαη δηνξζψζεηο εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε δηαηχπσζε ησλ παξαηεξήζεσλ
ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ – Τποβολήρ Πποζθοπάρ

5.1

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α)
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν
θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ε νπνία
θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή
ζην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη
ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (θαηά πξνηίκεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ
β)
Δλψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη
ηελ .Γ.. ηνπ ΠΟΔ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη
ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (θαηά πξνηίκεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηα νπνία ππνβάιινπλ
θνηλή Πξνζθνξά.
ηελ πεξίπησζε Δλψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ Έλσζε, ε επζχλε
απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.

Οη Δλψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Πξφζθνξά. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ
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ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο σο Αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

ηελ πεξίπησζε ησλ Δλψζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ, αξθεί έλα κέινο απηψλ λα
δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 6.1 ηεο παξνχζαο.
Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ,
απηφλνκα ή ζε Κνηλνπξαμία ή Έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη
απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ.
5.2. Απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ππνβάινπλ Πξνζθνξά νη δηαγσληδφκελνη:
α)
ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα ζπκκεηνρή
ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
β)
πνπ βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.
γ)
πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή,
βάζεη απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ ή έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
5.3

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζε
άιιν δηαγσληζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο "Sea2Sea: Αλάπηπμε
δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα"

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δλάσιζηερ Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ / Σεσνικέρ και επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ /
Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια

6.1. Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:
α)
Οη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα πινπνίεζε έξγσλ
(θαηά πξνηίκεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ή άιιεο
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη λα πιεξνχλ
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο.
β)

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία, θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε
θαη απνδεδεηγκέλε, ζηνλ ηνκέα ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο
έξγσλ (θαηά πξνηίκεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Η
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γ)

δ)

ε)

εκπεηξία ηνπο πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία 3 έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ/logistics
Η πξνηεηλφκελε Οκάδα Έξγνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηειέρε κε εηδίθεπζε,
ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελα ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξνχζα. πγθεθξηκέλα, ηα ζηειέρε απηά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε
εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, logistics,
ιεηηνπξγηψλ θαη δηαρείξηζεο ιηκέλσλ, πνιπηξνπηθψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ
Η Οκάδα Έξγνπ ζα ιεηηνπξγεί κε επηθεθαιήο ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ν νπνίνο
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 12εηή εκπεηξία ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ/logistics θαη ιεηηνπξγηψλ θαη δηαρείξηζεο ιηκέλσλ
Σα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιε Πξνζθνξά
ηνπ ίδηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ έλα ζηέιερνο ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ηε ζέιεζή ηνπ ζε
Οκάδεο Έξγσλ πεξηζζφηεξσλ απφ κηαο πξνζθνξψλ, ηφηε φιεο απηέο νη
Πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ
Σα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
θαλέλα άιιν δηαγσληζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο "Sea2Sea:
Αλάπηπμε δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε ζχλδεζε
ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα"
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ κέζν θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ
(3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη’ ειάρηζην ίζν κε ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν
πξφηππν κε πεδίν εθαξκνγήο ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ

6.2. Ο δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειάρηζησλ
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (εληφο ηνπ Φαθέινπ
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο) σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο έγθπξα πηζηνπνηεηηθά ή θαη
βεβαηψζεηο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ηερληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή / ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα,
φπσο απηά εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1 ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Πποζθοπέρ

7.1.

Πποθεζμία Τποβολήρ Πποζθοπών - Υπόνορ και ηόπορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού
7.1.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ
19.7.2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη κέρξη ψξα 10.00 π.κ. Η εκεξνκελία θαη ψξα
ππνβνιήο απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλα Καβάιαο
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7.1.2. Μεηά ηε θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ
δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ / Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
Πξνζθνξψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
7.1.3. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία θαη ψξα.
7.1.4. Υξφλνο θαη ηφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
νξίδεηαη ε 19.7.2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00 πκ θαη ηφπνο ηα γξαθεία
ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα Καβάιαο Αβέξσθ 1, Σ.Κ. 65403 Καβάια

7.2

Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ (ΟΛΚ)
Αβέξσθ 1 - 65403 Καβάια

7.3

ύνηαξη Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ
Διιεληθή Γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο. Δηδηθά
γηα ηελ Σερληθή θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, απηέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ
Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ ησλ
θεηκέλσλ, ππεξηζρχεη ε έθδνζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα

7.4

Τποβολή Πποζθοπών
7.4.1 Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα
πξνθήξπμε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηνλ
ΟΛΚ ΑΔ (ππφςε θ. Μελά Σάηζε, κέζσ email ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζχλζε
tatsis@portkavala.gr ή κε fax ζηνλ αξηζκφ 251.0220125 κε ηελ έλδεημε
"Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ Γεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ ππ' αξηζ. πξση.
810/2013. Δξσηήκαηα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ην αξγφηεξν 10 κέξεο πξηλ απφ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
7.4.2. Γεθηέο γίλνληαη νη Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη κέζσ :

Δμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ

ΔΛΣΑ

Δηαηξηψλ Σαρπκεηαθνξψλ
Όζεο Πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαηά ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ζα ιεθζνχλ ππφςε
κφλν εάλ θηάζνπλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη παξαιεθζνχλ θαη
πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη
ππφςε.
7.4.3 Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηηο Πξνζθνξέο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ
επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο:

Πξνζθνξά

Γηα ηνλ Αλνηρηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ γηα ην έξγν:

Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο "Sea2Sea:
Αλάπηπμε δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε
ζχλδεζε ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα"

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 19.7.2013

Να αλνηρζεί κφλν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
7.4.4. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη
δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
7.4.5. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ
νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
7.4.6. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλνο θαη πξσηφηππα
ππνγεγξακκέλνο απφ ην λφκηκν θαη εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ, ελψ φιεο νη ζειίδεο πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλεο
7.4.7 Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε
απνδνρή απφ ην δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο.

7.5

Ιζσύρ πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δάλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή, κπνξεί λα γίλεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ γηα ίζν δηάζηεκα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Πεπιεσόμενο Φακέλος Πποζθοπάρ
Ο Φάθεινο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) επηκέξνπο ζθξαγηζκέλνπο
θαθέινπο
α)
Φάθεινο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο" ηα πεξηερφκελα ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην εκείν 8.1
β)
Φάθεινο "Σερληθή Πξνζθνξά", ηα πεξηερφκελα ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζην εκείν
8.2
γ)
Φάθεινο "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά" ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν
8.3
11

8.1

Πεπιεσόμενα θακέλος "Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ"
Οη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζην θάθειν
"Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο" ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ
Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ή ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο θάπνηνπ
δηθαηνινγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη
απφ ην δηαγσληζκφ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη
απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Ο θάθεινο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο" πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα:
8.1.1 Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο θαη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο
θαη νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξφζσπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δηδηθφηεξα:
α)
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν / αηνκηθή επηρείξεζε /
επηηεδεπκαηία απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ
θάζε δηαγσληδνκέλνπ θαη βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα
Γεκφζηα Αξρή ή/θαη νπνηαδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην
θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
β)
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν:
Γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή
άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ καδί
κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη. Δλδείθλπηαη ε
πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ.
Γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξφζσπνπ:
Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή
απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.), γηα ηελ
έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο
απνξξέεη απφ ην Καηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, νπφηε απαηηείηαη ην ΦΔΚ ηεο ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ).
γ)
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην
νπνίν νξίδεηαη θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο
θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη
λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ηεο Έλσζεο ηα έγγξαθα
ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ, έγγξαθν.
ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ηεο Έλσζεο, νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο, ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο θαζψο θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο
απηψλ.
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8.1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ χςνπο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5%
ηνπ αλψηαηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ. Η εγγχεζε
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ρέδην εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο.
8.1.3 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φπνπ λα δειψλεηαη φηη:

Ο πξνζθέξσλ

είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην
ή επαγγεικαηηθή έλσζε, γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ πνπ αθνξά ζηνλ
παξφληα δηαγσληζκφ,

δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξ. 5.2. ηεο παξνχζαο,

δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,

είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο,

είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα
πξνζθφκηζε θάζε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, θαζψο θαη
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε
πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά

ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ
νπνίσλ ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη,

θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
8.1.4 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή
ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα θαη θαηά κνξθή
απαζρφιεζεο.
8.1.5 Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, αληίζηνηρσλ κε ην
πξνθεξπζζφκελν, έξγσλ ηα νπνία πινπνίεζαλ ή είλαη ζε εμέιημε θαηά ηελ
πξνεγνχκελε πεληαεηία θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2008-2012, κε έλδεημε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ,
ηπρφλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ.
8.1.6 Αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ απφ ηα νπνία
λα πξνθχπηεη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ησλ
ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο,
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 4. Κάζε
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
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δεισζεί είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ην ζηέιερνο δελ ζπκκεηέρεη ζε
πξνηεηλφκελε νκάδα έξγνπ άιιεο πξνζθνξάο. Δηδηθά γηα ηα κέιε ηεο Οκάδαο
Έξγνπ πνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ζηελ ππεχζπλε δήισζή
ηνπο πξέπεη επίζεο λα δειψλνπλ φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο θαη φηη απνδέρνληαη
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο
8.1.7 πκπιεξσκέλν πίλαθα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν ζα
δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε
ηεο Οκάδαο Έξγνπ.
ΠΙΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ
Φπζηθφ / Ννκηθφ πξφζσπν: …………………………………………………
ηέιερνο
Θέζε ζηελ Οκάδα
Καζήθνληα

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα ειέγρεηαη ζε
φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε
ηεο Οκάδαο Έξγνπ πξναπαηηείηαη ε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο
Δπηηξνπήο θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ
Αλαδφρνπ. Η κε ηήξεζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζχλζεζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ απνηειεί
ιφγν έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ
8.1.8 Γεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ή θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ησλ
ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ (2009-2011).
8.1.9 Πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλν πξφηππν κε πεδίν εθαξκνγήο ζπλαθέο ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ
ζπκβνχινπ
Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ππνθαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθά" ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ζε εληαίν αξρείν pdf. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο έληππεο
θαη ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ ππνθαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ππεξηζρχεη ε
έληππε κνξθή

8.2

Πεπιεσόμενα θακέλος "Σεσνική πποζθοπά"
Ο θάθεινο "Σερληθή πξνζθνξά" δηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ
νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:

αθήλεηα ηεο πξφηαζεο θαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ.
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Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο-πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Οξγάλσζε – δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ.

8.2.1 αθήλεηα ηεο πξφηαζεο θαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ
Η ελφηεηα "αθήλεηα ηεο πξφηαζεο θαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ"
πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ησλ επηκέξνπο
απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ θάιπςεο ησλ
αλαγθψλ κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ.
8.2.2 Πξφηαζε Πξνζέγγηζεο-Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
Η ελφηεηα «Πξφηαζε Πξνζέγγηζεο-Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ» πεξηέρεη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν δηαγσληδφκελνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην
έξγν. Αλαιπηηθά ε πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε
κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη
ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ -είδνο θαη πεγή-, ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ
πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ θαζψο ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη λα
αληηκεησπηζζνχλ, ην επίπεδν αλάιπζεο, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ δηαπηζηψζεσλ, ηα παξαδνηέα, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο
θ.α..
8.2.3 Οξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ
Η ελφηεηα Οξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη:

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ζχλζεζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
Οκάδαο Έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο, ιεηηνπξγίαο, ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο, ξνήο εξγαζηψλ θαη
εμεηδίθεπζεο ξφισλ.

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Διιεληθή θαη
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.

8.3

Πεπιεσόμενα θακέλος "Οικονομική Πποζθοπά"
Ο θάθεινο "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά" πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε
ΔΤΡΩ, ηφζν ρσξίο ΦΠΑ φζν θαη κε ΦΠΑ θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν αλαγξαθψλ,
ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ έρεη αλαγξαθεί νινγξάθσο.
Ο ΦΠΑ αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηφ θαη σο πνζφ. ε πεξίπησζε πνπ
αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, απηφο δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία.
Θα δίλεηαη ε ηειηθή ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ κεηά απφ πηζαλέο
εθπηψζεηο. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη θφξνη, ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο
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θαη θάζε άιιε δαπάλε ή επηβάξπλζε εθηφο απφ ην ΦΠΑ. Οη ηηκέο πξν ΦΠΑ ζα είλαη
εθείλεο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη αζάθεηεο σο πξνο ην
θφζηνο, θξπθά θφζηε θιπ.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ή ζέηεη φξν
αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ αληηθεηκέλσλ
ηεο ππεξεζίαο, πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, δελ γίλνληαη δεθηέο.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά.
Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε ζπλνιηθή έθπησζε κεγαιχηεξε απφ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνθεξπζζφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ρακειέο θαη
ειιείςεη ζαθνχο θαη αλαιπηηθήο ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα απνξξηθζνχλ. Η ηεθκεξίσζε
απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε ρσξηζηή ελφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ
θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο. Η φπνηα έθπησζε πέξαλ ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνθεξπζζφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ, θαη’
ειάρηζην, λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα ζεκεία (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην Άξζξν 48 ηνπ Π.Γ. 59/2007 θαη ηνπ Άξζξνπ 57 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ):

ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ,
ηεθκεξηψλνληαο ζαθψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ
(πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία) θαη ηα επηκέξνπο θέληξα θφζηνπο, ηα νπνία ηε
δηαθνξνπνηνχλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο
νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ.

ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή/θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ
δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, παξαζέηνληαο
ζπγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ζηνηρεία (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά), ηα νπνία πηζηνπνηνχλ
ηηο φπνηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πθίζηαληαη, θαζψο επίζεο θαη ινηπέο
πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο εθθίλεζεο θαη
πινπνίεζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο εξγαζίαο.

ηελ πξσηνηππία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά αηρκήο πνπ δηαθνξνπνηνχλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη
δηαζθαιίδνπλ ην νηθνλνκηθφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.

ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο.

ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα.
ηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα ρακειψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο ηηο φπνηεο πξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά
κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ηνπ

16

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ην απνδεθηφ ή κε ηεο
ηδηαίηεξα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
ηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα ρακειψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε αδπλακία ησλ
ππνςήθησλ αλαδνρψλ λα ηεθκεξηψζνπλ πιήξσο θαη κε απφιπηε ζαθήλεηα ηα αλσηέξσ
ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα, ζα νδεγήζεη απηνκάησο ζηελ απφξξηςε ησλ
πξνζθνξψλ ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Διιεληθή θαη
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Σπόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ ηων αποηελεζμάηων ηων επγαζιών ηος αναδόσος
Σν απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο (απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο C(2012)8173 ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2012 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
πξνθήξπμε), ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα πξνηείλεη ν δηαγσληδφκελνο ζηελ
Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ / Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (εθεμήο: Δπηηξνπή) πνπ ζα έρεη ζπγθξνηεζεί κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα Καβάιαο κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο (Steering Committee) ηεο Γξάζεο. Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή έρεη
ηελ επζχλε ηεο παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο
βαζκνιφγεζεο θαη ηεο ηειηθήο θαηάηαμήο ηνπο. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηα Πξαθηηθά ηεο θαη
εηζεγείηαη πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή ηεο Γξάζεο γηα ιήςε εηζεγεηηθήο απφθαζεο πξνο
ηνλ ΟΛΚ ΑΔ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Γιαδικαζία Δπιλογήρ και Ανάθεζηρ ηος Έπγος

11.1 Γενικά
Η ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Ο φξνο "ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά" δελ ζεκαίλεη ηελ
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πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο, αιιά ηελ πξνζθνξά κε ηελ θαιχηεξε
ζρέζε πνηφηεηαο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή.
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο
πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο νπζηψδεηο απνθιίζεηο
απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνθήξπμεο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:
α)
β)
γ)
δ)

Παξαιαβή πξνζθνξψλ - Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ βαζίδεηαη
ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο"
Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ
"Σερληθή Πξνζθνξά".
Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά".
Σειηθή Αμηνιφγεζε.

Σν Έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.

11.2 Παπαλαβή Πποζθοπών - Έλεγσορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ
Η Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηηο Πξνζθνξέο απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο θαη
πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε απηψλ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα, 19.7.2013 θαη ψξα 11.00 πκ
ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζή ηεο. ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη
Γηαγσληδφκελνη ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο.
Καηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Δπηηξνπή, ειέγρεη θαη’ αξράο ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ
Φαθέινπ πκκεηνρήο θαη ηελ ππνβνιή ηεο Σερληθήο Πξφηαζεο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο Φαθέινπο
πκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο θαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο
θαθέινπο ησλ "Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο" φισλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, κνλνγξάθεη
ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο.
Αθνινπζεί ε εμέηαζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο, δειαδή:
(α) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
(β) ηελ εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο
(γ) ηελ χπαξμε ηεο δεηνχκελεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο
(δ) ηελ χπαξμε ηεο δεηνχκελεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δηαγσληδφκελνο δελ θαιχπηεη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ
πξνυπνζέζεηο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ νη Φάθεινη Σερληθήο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη.
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»
φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην Ππακηικό Ι, φπνπ
θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ε επσλπκία ηνπ
δηαγσληδφκελνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θ.ιπ.
Σν Πξαθηηθφ Ι νινθιεξψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ πιεξνχλ θάπνηα απφ ηηο αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο
δηαγσληδφκελνπο, ελψ κε ηελ ίδηα επηζηνιή αλαθνηλψλεηαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο
ησλ Φαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο.

11.3. Αξιολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ
Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ Ι, ηελ
πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο.
Η βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 60% ζηε
δηακφξθσζε ηεο ηειηθή βαζκνινγίαο θαη πξνθχπηεη κε βάζε ηε βαζκνινγία θάζε
επηκέξνπο θξηηεξίνπ επί ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο απηνχ. Όια ηα θξηηήξηα
βαζκνινγνχληαη ζηελ θιίκαθα 1-100. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νη αληίζηνηρνη
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Α/Α

πληειεζηήο
βαξχηεηαο

Καηανόηζη ηηρ δπάζηρ και μεθοδολογία εκπόνηζηρ ηος 80%
έπγος Sea2Sea

1
1α

Καηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο
ηεο δξάζεο, ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη ησλ
πηζαλψλ θηλδχλσλ

55%

1.α.1 Καηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ

15%

1.α.2 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ
ζπκβνχινπ

15%

1.α.3 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ

10%

1.α.4 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη
κεζνδνινγία αλάιπζεο θηλδχλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί

15%

1β

2

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο

Καηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη
ησλ πεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

25%

1.β.1 Μέζνδνη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

20%

1.β.2 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

5%

Οπγάνωζη και διοίκηζη ηος έπγος

20%

2γ χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ

10%

2δ Μέζνδνη επηθνηλσλίαο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κε ηε
δηεπζχλνπζα επηηξνπή ηνπ έξγνπ Sea2Sea

10%

χλνιν

100%

Γηα θάζε πξνζθνξά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα θξηζεί απνδεθηή βαζκνινγνχληαη
ηα επί κέξνπο θξηηήξηα. Η βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ιάβεη θάζε δηαγσληδφκελνο γηα
θάζε θξηηήξην κπνξεί λα είλαη απφ 0 έσο 100. Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ
θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνχο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη
απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο
Γηα θάζε δηαγσληδφκελν, ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ΒΣΠ)
εμάγεηαη σο άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ επί
ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο.
Πξνζθνξέο κε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο κηθξφηεξε απφ 70 ή βαζκνινγία ζε
θάπνην θξηηήξην κηθξφηεξε απφ 60 απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη
νη αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνλ
δηαγσληδφκελν
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ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε αλεγκέλε βαζκνινγία ηερληθήο
πξνζθνξάο απφ ηνλ ηχπν:
ΑΒΣΠ = ΒΣΠ / ΒΣΠmax
φπνπ:
ΑΒΣΠ: Αλεγκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
ΒΣΠ:
Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
ΒΣΠmax:
Η κεγαιχηεξε απφ ηηο βαζκνινγίεο ηερληθήο πξνζθνξάο φισλ ησλ
δηαγσληδνκέλσλ
Μεηά ηελ εμέηαζε φισλ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην
Πξαθηηθφ ΙΙ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ γηα θάζε θξηηήξην θαη κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε Σερληθήο
Πξνζθνξάο. Δπίζεο αλαγξάθεηαη επαξθήο αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο, ε νπνία
ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ.
Σν Πξαθηηθφ ΙΙ απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ
απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη Σερληθήο Πξνζθνξάο, ελψ κε ηελ ίδηα επηζηνιή
αλαθνηλψλεηαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.

11.4. Αξιολόγηζη οικονομικήρ πποζθοπάρ
Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ Φαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηελ
πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο.
Γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηή ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ππνινγίδεηαη ε
αλεγκέλε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηνλ ηχπν:
ΑΒΟ = ΟΠmin / ΟΠ
φπνπ:
ΑΒΟ: Αλεγκέλε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
ΟΠ:
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ρσξίο ΦΠΑ)
ΟΠmin: Η κηθξφηεξε απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ

11.5

Σελική Αξιολόγηζη
Ωο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν δηαγσληδφκελνο πνπ ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή
βαζκνινγία πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:
Β = 0.60 x ΑΒΣΠ + 0.40 x ΑΒΟ
φπνπ:
Β:
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε δηαγσληδνκέλνπ
ΑΒΣΠ: Αλεγκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
ΑΒΟ: Αλεγκέλε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
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ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, ππεξηζρχεη ε
πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο
Μεηά ηελ Σειηθή Αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ ΙΙΙ, ζην νπνίν
πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηελ αλαιπηηθή θαη ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε
δηαγσληδνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Σν Πξαθηηθφ ΙΙΙ απνζηέιιεηαη ζε φινπο
ηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Γενικοί όποι ζςμμεηοσήρ
12.1 Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ
θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ
δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ δηαγσληδνκέλνπησλ φξσλ
δηελέξγεηάο ηνπ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζην ζχλνιφ ηνπο.
12.2 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη δηθαηνχηαη
λα ην αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ
ηνπ ιφγνπ ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο.
12.3 Οη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε
ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, Φαθέισλ
Τπνςεθηφηεηαο, Πξνζθνξάο θιπ.
12.4 ε πεξίπησζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απφ νκίινπο, ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο, ππφ
ζχζηαζε θνηλνπξαμίεο ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ
ππνςεθηφηεηα, φια ηα κέιε ηνπο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν.
12.5 Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη
δεζκεπηηθά γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο.
12.6 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ
απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δελ γίλνληαη δεθηέο.
12.7 Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο
ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπ.
12.8 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
12.9. Η ππνβνιή κηαο κφλν πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ δελ ζπληζηά ιφγν αθχξσζήο ηνπ

22

ΑΡΘΡΟ 13ο
Γιοικηηικέρ Πποζθςγέρ / Δνζηάζειρ
Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφλ θαη ηεο
θαηά ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα
ιφγνπο λνκηκφηεηαο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δλζηάζεηο
πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξνκέλνπο δελ
γίλνληαη δεθηέο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 θαη 2 ηνπ
Π.Γ.118/07 πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10
επί ηηο εθαηφ επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ, ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) επξψ.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Γικαιολογηηικά καηακύπωζηρ / Καηακύπωζη / Τπογπαθή ζύμβαζηρ
14.1 Μεηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην
N.2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, φια ηα επί κέξνπο
δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ε Γήισζε ηεο
παξαγξάθνπ 8.1.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ζα απνθιεηζζεί θαη ζα εθπέζεη ε
Δγγχεζε πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη κε ηελ Πξνζθνξά
ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ
επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο Γηαγσληδφκελν κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη ηελ χκβαζε καδί ηνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα
αθφινπζα:

Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο

Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, θαζψο θαη
ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, ή
επαγγεικαηηθήο έλσζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ, θαζψο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ
Όια ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ηνπο
ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.
14.2. Καηφπηλ ηεο πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ/Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, θαη κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο, εηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηελ
αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ επηθξαηέζηεξν πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
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δηαδηθαζία. Σν Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθδίδεη απφθαζε αλάζεζεο θαη θαιεί ηνλ
αλάδνρν λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
14.3. Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί ζηαδηαθά κε ηελ ππνβνιή θαη παξαιαβή ησλ
παξαδνηέσλ σο εμήο:
 Αξρηθή Έθζεζε γηα ηε Μειέηε: 5% ηνπ ζπλφινπ ηεο ακνηβήο
 Αξρηθή έθδνζε ηεο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ: 10%
ηνπ ζπλφινπ ηεο ακνηβήο
 ρέδην ησλ πιήξσλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ηεο
κειέηεο: 20% ηνπ ζπλφινπ ηεο ακνηβήο
 ρέδην ησλ πιήξσλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ
ηεο δξάζεο: 10% ηνπ ζπλφινπ ηεο ακνηβήο
 ρέδην ηεο Έθζεζεο Δμέιημεο ηεο Γξάζεο γηα ην 2013 πνπ ζα ππνβιεζεί ζηηο αξρέο
ηνπ 2014: 15%

ρέδην ηεο Σειηθήο Έθζεζεο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο: 20% ηνπ ζπλφινπ
ηεο ακνηβήο
Η ηειεπηαία δφζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ χςνπο 20% ηνπ ζπλφινπ ζα θαηαβιεζεί
κε ηελ πιήξε νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηνπ έξγνπ
14.4. Με ηελ απφθαζε αλάζεζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαιείηαη
λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο
ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. Οη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια
Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ – κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. ρέδην
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IΙ ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Σπόπορ Πληπωμήρ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ (π.ρ. έθδνζε ηηκνινγίνπ θιπ) ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη
ζχκθσλα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζ’ απηήλ. Άιισο, ζε πεξίπησζε πνπ ν
Αλάδνρνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ,
ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπ ή θαη λα
κελ πξνβεί ζηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 16ο
Κςπώζειρ – Ποινικέρ πήηπερ
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ή
θαζπζηέξεζεο ζηελ ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο θαη
πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 118/07 άξζξα 32 θαη 34.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Δθαπμοζηέο Γίκαιο
Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθφ θαη νη δηαθνξέο απφ ηελ παξνχζα ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Καβάιαο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
&
Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΥΡΗΣΟ – ΥΡΙΣΙΑΝΟ ΗΛΙΑΓΗ
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ή Οξγαληζκνχ:
Καηάζηεκα:
Γηεχζπλζε:
Σαρ. Κψδηθαο:
Σειέθσλν:
Φαμ:
Ηκεξνκελία Έθδνζεο:

Πξνο
Οξγαληζκφ Ληκέλα Καβάιαο ΑΔ
Αβέξσθ 1, 65403 Καβάια
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΙΘΜ.
………… #

……………………

Πνζνχ #€

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε φηη, εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, θαη σο πξσηνθεηιέηεο, παξαηηνχκελνη θάζε έλζηαζεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ……………….. ΔΤΡΩ (€ ………….) ππέξ
η… ………………………………… Γηεχζπλζε ……………………., ΣΚ …………, γηα ηε
πκκεηνρή η…. ζηνλ Αλνηρηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Ληκέλα Καβάιαο ΑΔ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ "Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο Sea2Sea: Αλάπηπμε δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα"
ζχκθσλα κε ηε Πξνθήξπμε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία ήδε γλσξίδνπκε.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί
νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε, ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
λφκηκν θαη βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο θαη ρσξίο λα αμηψζνπκε δηθαζηηθή θξίζε,
παξαηηνχκελνη απφ ηέηνην δηθαίσκα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
Η εγγχεζε πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε εκάο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ θαηαθπξσζεί ε ζχκβαζε ζε απηφλ γηα
ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε, ηζρχεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ή ησλ επηζηνιψλ πνπ ζα
αληαιιαγνχλ ζηε ζέζε ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη, ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην
φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηελ Σξάπεδά καο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ή Οξγαληζκνχ:
Καηάζηεκα:
Γηεχζπλζε:
Σαρ. Κψδηθαο:
Σειέθσλν:
Φαμ:
Ηκεξνκελία Έθδνζεο:

Πξνο
Οξγαληζκφ Ληκέλα Καβάιαο ΑΔ
Αβέξσθ 1, 65403 Καβάια
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡΙΘΜ.
………..#

……………… Πνζνχ #€

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε φηη, εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, θαη σο πξσηνθεηιέηεο, παξαηηνχκελνη θάζε έλζηαζεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ …………………. ΔΤΡΩ (€ ……….) ππέξ
η… ………………………………… Γηεχζπλζε ……………………., ΣΚ …………, γηα ηελ
Πηζηή Δθαξκνγή θαη Καιή Δθηέιεζε απφ ηελ ππέξ εο εγγπψκεζα ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ "Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξάζεο Sea2Sea: Αλάπηπμε δηαδξφκνπ πνιπηξνπηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηε
ζχλδεζε ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε ηε Μαχξε Θάιαζζα" θαη γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζαο
πνπ πεγάδεη απφ ηελ αλσηέξσ χκβαζε.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί
νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε, ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
λφκηκν θαη βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο θαη ρσξίο λα αμηψζνπκε δηθαζηηθή θξίζε,
παξαηηνχκελνη απφ ηέηνην δηθαίσκα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
Η εγγχεζε πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε εκάο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη, ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην
φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηελ Σξάπεδά καο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙI

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Aξζξν 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986

Πξφο (1) :
Ο-Η (φλνκα):

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:
Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο: (2) :
Σφπνο γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο θαηνηθίαο:

Σειέθ:
Οδφο:

Αξηζ.:

Αξ. ηειενκνηνηχπνπ (Fax):
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
Aξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 (3), δειψλσ φηη:

Σ.Κ.

E-mail:
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ

(4)

Ηκεξνκελία:…….. 20….
Ο-Η δει………….

( Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηε δεινχζα ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε δήισζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηφπηλ αξηζκεηηθά
(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο,
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηε δεινχζα.
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