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Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας

Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, Τηλ: 2109285139- Fax: 2109233119,
firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr

Τμήμα Οικονομικού
Πληροφορίες: Φώτου Αικατερίνη
Αθήνα, 04/08/2016
Αριθ. πρωτ:ISFB/9383
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Διακήρυξης 65 /2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Λ. Συγγρού 83

Ταχυδρομικός Κώδικας:

117 45, Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

210-9285139

Φαξ:

210-9233119

«Παροχή Υπηρεσίας Ορκωτού Ελεγκτή (Auditing) για την Κεντρική
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης»
Προϋπολογιζόμενη. Δαπάνη:
12.299,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
9.919,27 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 24%
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ΑΔΑ: 6ΘΒΦ465ΦΘΕ-Ψ3Κ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμός Διακήρυξης
65/2016
16PROC004906603
2016-08-04
Είδος Διαγωνισμού

Πρόχειρος
Μειοδοτικός
σφραγισμένες προσφορές

Κριτήριο Αξιολόγησης

Χαμηλότερη προσφορά

Τύπος Προμήθειας

Αναθέτουσα Αρχή

Διαγωνισμός

σε

Ευρώ

με

Παροχή Υπηρεσίας Ορκωτού Ελεγκτή για το Πρόγραμμα
«Επείγουσα Βοήθεια για την υποστήριξη της Οργάνωσης, την
παροχή ενημέρωσης και διερμηνείας για την αποτελεσματική
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά
εξωτερικά Σύνορα».
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Φορέας για τον οποίο
προορίζονται οι προμήθειες

Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Προϋπολογισμός

12.299,89 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο Internal Security Fund
– Borders and Visa – Emergency Assistance 2014

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής
των Προσφορών

Πέμπτη, 25/08/2016 Ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης προσφορών

Παρασκευή, 26/08/2016 Ώρα 13:00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Συγγρού 83, Αθήνα,
1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου)

Αρμόδιο όργανο για την
αποσφράγιση των προσφορών

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ:ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) απόφαση του
Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης(Αρμόδια η
3η Επιτροπή).

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν εκατό είκοσι ημέρες (120) από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί
μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της, με βάση τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Χρόνος παράδοσης προμήθειας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση

Τόπος παράδοσης προμήθειας

Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Κωδικός CPV

79212000-3

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την/τον υπάλληλο του
Οικονομικού Τμήματος- τηλ. 210 9285139
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
του Υπουργείου
16PROC004906603
2016-08-04

Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο: Παροχή
Υπηρεσίας Ορκωτού Ελεγκτή για το Πρόγραμμα «Επείγουσα Βοήθεια για την υποστήριξη
της Οργάνωσης, την παροχή ενημέρωσης και διερμηνείας για την αποτελεσματική
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά εξωτερικά Σύνορα» (Emergency
Assistance in support of the organization, provision of legal information and interpretation
for the effective management of immigration flows in the Eastern External Borders),
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων – εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το 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)».
3. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη
για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές
διατάξεις».
4. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις.
5. Το Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση) (L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
6. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
8. Το Π.Δ.102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ.
176/τ.Α/13.9.2012) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
9. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
10. Το υπ’ αριθμό. 69/2015 Π.Δ. περί Διορισμού του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως
Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 113, τεύχος Α’, 21-09-2015).
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11. Το υπ’ αριθμό. 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α’, 23-09-2015).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/19-05-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρίου Ιωάννη Μουζάλα
«Έναρξη Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη
κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κυρίου
Χουλιαράκη Γ. και Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κυρίου Χαρίση Α.,
με αριθμό 134453 που αφορά «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015).
14. Την υπ’ αριθμό. 16.1/770/16-02-2015 (ΑΔΑ 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία ανανεώνει την υπ’ αριθμό
6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με
θητεία τριών (3) ετών για τρία (3) έτη από την λήξη της προηγούμενης.
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16.1/6322/31.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΥ6465ΦΘΕ-ΖΞΟ) Απόφαση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που αφορά «Ορισμός
Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων».
16. Την υπ’ αριθμ. 560 και με αριθμ. πρωτ. 85023 από 13-08-2015
απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ
050/2 και με Κωδικό / MIS 2015ΣΕ05020001 του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού κυρίου Γεωργίου Σταθάκη (ΑΔΑ:6ΗΦΗ465ΦΘΘ-579).
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Προκηρύσσουμε
1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι
του ποσού των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα
λεπτών του ευρώ (12.299,89 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για
Παροχή Υπηρεσίας Ορκωτού Ελεγκτή για το Πρόγραμμα «Επείγουσα Βοήθεια για την
υποστήριξη της Οργάνωσης, την παροχή ενημέρωσης και διερμηνείας για την
αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά εξωτερικά Σύνορα»
(Emergency Assistance in support of the organization, provision of legal
information and interpretation for the effective management of immigration flows in
the Eastern External Borders).
2. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΣΑΕ 050/2, με κωδικό/MIS έργου 2015ΣΕ05020001.
3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26/08/2016 και ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα
διαγωνισμών της Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83 - Αθήνα) από
την αρμόδια 3η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικονομικό έτος 2016.
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4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:
16PROC004906603
2016-08-04
Α.
Β.

Αντικείμενο Διαγωνισμού
Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού

Παράρτημα Α
Παράρτημα Β

Γ.

Περιεχόμενα Προσφοράς

Παράρτημα Γ

Τεχνικές Προδιαγραφές- Πίνακας
Συμμόρφωσης
Ε. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΣΤ. Υπόδειγμα Model Audit Certificate
Ζ. Σχέδιο Σύμβασης
Δ.

Παράρτημα Δ
Παράρτημα Ε
Παράρτημα ΣΤ
Παράρτημα Ζ

5. Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
 στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
www.firstreception.gov.gr,
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr,
 στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr

O Διευθυντής της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Παναγιώτης Νίκας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
II. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
III. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
IV. ΠΛΗΡΩΜΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ MODEL AUDIT CERTIFICATE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 2:ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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I.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

προκηρύσσει

Πρόχειρο

μειοδοτικό

διαγωνισμό

με

γραπτές

σφραγισμένες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσίας Ορκωτού Ελεγκτή για το
Πρόγραμμα «Επείγουσα Βοήθεια για την υποστήριξη της Οργάνωσης, την παροχή
ενημέρωσης και διερμηνείας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών στα ανατολικά εξωτερικά Σύνορα» (Emergency Assistance in support of the
organization, provision of legal information and interpretation for the effective
management of immigration flows in the Eastern External Borders), συνολικής δαπάνης
δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (12.299,89
€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή του ΦΠΑ που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου
αναδόχου και εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών
(9.919,27 €) άνευ ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη των αναγκών θα γίνει από το πρόγραμμα Internal
Security Fund – Borders and Visa – Emergency Assistance 2014, ΣΑΕ 050/2, με
κωδικό/MIS έργου 2015ΣΕ05020001. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
προσφορά χωρίς ΦΠΑ και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως
τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.
2. Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο και έμπειρο
Ορκωτό Ελεγκτή και στοχεύει στον έλεγχο και στην επαλήθευση των δαπανών που
πραγματοποιούν οι εταίροι – συμπράττοντες φορείς του Έργου και στην έκδοση
Πιστοποιητικού Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και κανόνες του Προγράμματος. Πιο
συγκεκριμένα, ο ελεγκτής θα πρέπει να ελέγξει και να βεβαιώσει ότι οι δαπάνες που
δηλώνονται στην Τελική Οικονομική Έκθεση από τους δικαιούχους του προγράμματος
προς την Ε.Ε. είναι πραγματικές, έχουν καταγραφεί με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες
σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδότησης και βάσει του ελέγχου να υποβάλει
Πιστοποιητικό Ελέγχου του έργου (Παράρτημα ΣΤ).
Οι Γενικές Διαδικασίες Ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι οι κάτωθι:
Α. Όροι και Προϋποθέσεις της Σύμβασης Χρηματοδότησης
Ο Ελεγκτής οφείλει να κατανοήσει επαρκώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Σύμβασης Χρηματοδότησης μελετώντας τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής, καθώς
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
Β. Οικονομική Έκθεση για τη Σύμβαση Χρηματοδότησης
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Ο Ελεγκτής επαληθεύει ότι η οικονομική έκθεση είναι σύμφωνη με τους όρους της
Σύμβασης Χρηματοδότησης και, συγκεκριμένα:
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 Η Οικονομική Έκθεση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης
Χρηματοδότησης.
 Η Οικονομική Έκθεση καλύπτει το σύνολο του έργου.
 Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες και συνδέονται άμεσα με τη Σύμβαση
Χρηματοδότησης και με το συνημμένο εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
 Όλες οι δαπάνες έχουν γίνει εντός των χρονικών ορίων επιλεξιμότητας του έργου.
 Οι δαπάνες είναι δικαιολογημένες και τηρούν τις αρχές της χρηστής οικονομικής
διαχείρισης.
 Οι δαπάνες πραγματοποιούνται όντως από τους δικαιούχους και καταγράφονται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα µε γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 Οι δαπάνες δηλώνονται σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα φορολογική και κοινωνική
νομοθεσία.
 Οι λογαριασμοί και τα έξοδα που σχετίζονται με το έργο είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και
επαληθεύσιμοι και πιστοποιούνται από πρωτότυπα αντίστοιχα παραστατικά.
 Οι δαπάνες δηλώνονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν την επιλεξιμότητα
ΦΠΑ.
 Εφαρμόστηκαν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του Ευρώ που καθορίζονται στη Σύμβαση
Χρηματοδότησης
 Η χρηματοδότηση του δικαιούχου δεν παρήγαγε κέρδος
Γ. Διασταύρωση της Οικονομικής Έκθεσης με το Λογιστικό Σύστημα και τα Αρχεία
Ο Ελεγκτής διασταυρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στην Οικονομική Έκθεση με
το λογιστικό σύστημα και τα αρχεία των εταίρων.
Το έργο ολοκληρώνεται στις 31/08/2016 κι αμέσως ακολουθεί η τελική Οικονομική Έκθεση
του έργου η οποία υποβάλλεται από το Συντονιστή Φορέα (Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης) προς την Ε.Ε.
Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Προγράμματος, η
ημερομηνία υποβολής της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης και κατά συνέπεια της
παράδοσης του Πιστοποιητικού Ελέγχου από τον Ανάδοχο παρατείνεται για το ίδιο
χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού του έργου και κατ’
επέκταση της αμοιβής του Αναδόχου.

II.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τον έλεγχο και την επαλήθευση δαπανών του έργου
σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο Αντικείμενο του Έργου και την έκδοση Πιστοποιητικού
Ελέγχου του έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΣΤ.
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Σημειώνεται ότι ο Ελεγκτής ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε περισσότερους ελέγχους και
εκθέσεις από τα ανωτέρω περιγραφόμενα και αφορούν το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με
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τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχή του Προγράμματος και σε συνεννόηση με το
Συντονιστή Εταίρο, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

III.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης έως
την υποβολή της τελικής αναφοράς του έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το
Πρόγραμμα με τίτλο «Επείγουσα Βοήθεια για την υποστήριξη της Οργάνωσης, την
παροχή ενημέρωσης και διερμηνείας για την αποτελεσματική διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά εξωτερικά Σύνορα» (Emergency Assistance in
support of the organization, provision of legal information and interpretation for the
effective management of immigration flows in the Eastern External Borders)
ολοκληρώνεται στις 31/08/2016 κι αμέσως ακολουθεί η Τελική Οικονομική Έκθεση του
έργου η οποία υποβάλλεται από το Συντονιστή Φορέα (Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης) προς την Ε.Ε., εντός του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών.
Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, η ημερομηνία
υποβολής της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης και κατά συνέπεια της παράδοσης του
Πιστοποιητικού Ελέγχου από τον Ανάδοχο παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, αφού κρίνει σκόπιμο και δικαιολογήσει επαρκώς,
ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του
Π.Δ. 118/2007, καθώς και για μη τήρηση των όρων της Σύμβασης. Σε τέτοια περίπτωση ο
Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης.
Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης θα παρέχονται από τον Ανάδοχο για την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια- προς τους υπαλλήλους της Υ.Π.Υ.Τ. που είναι
επιφορτισμένοι με την εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου έργου, στην έδρα της Υ.Π.Υ.Τ.
Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιούνται όλες οι τακτικές και οι έκτακτες συναντήσεις
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.

IV.

1.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
φυσικού αντικειμένου που θα αποτυπώνεται στην έκθεση παραδοτέων του αναδόχου, η
οποία θα πιστοποιείται με την αντίστοιχη έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφερόμενη στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, συνταχθείσα από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής του έργου.

2.

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση, του σχετικού τιμολογίου,
από την αρμόδια αρχή. Πριν από την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει
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στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του
ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ και ασφαλιστική ενημερότητα.
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3.

Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του έργου του Αναδόχου και την
υποβολή της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σύνταξη
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση
της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.

4.

Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού
της συνολικής αμοιβής, καθώς οι παραπάνω τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε
αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία.

Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής,
καθώς οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή
αναθεωρήσεις για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων
κρατήσεις ήτοι:
0,10%: Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων
3%: χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
20%: Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
8%: Παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, Άρθρο 64 του
Ν.4172/13 (ΦΕΚ167/Α)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ως Ορκωτοί
Ελεγκτές-Λογιστές. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), και να είναι
εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ και
να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.
Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση σχετική
με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλον προσφορά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες ΔΕΝ υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Όμως σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού
σε αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση να
συστήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης κοινοπραξία, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα,
του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενη αναλόγως.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει:
(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας για
συμμετοχή της στο διαγωνισμό
(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή
κοινοπραξίας προμηθευτών
(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους
(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
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των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μίας και
μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης (απαγόρευση πολλαπλών σχημάτων).
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών υπό
τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης, θα
πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα προς τον οποίο θα γίνονται
όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο
της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση αποδοχής της
εκπροσώπησης του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:


Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής.



Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.



Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45
της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων
τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης
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Ιουνίου 1991 για την πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες,

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.


Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους
βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους
ιδιότητα.



Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το
στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το
χρονικό αυτό διάστημα.



Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.



Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», στην
Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και
αντίγραφο).
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατό είκοσι (120) ημέρες
από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πρέπει
απαραιτήτως να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης,
νόμιμα επικυρωμένο.
4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα).
3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
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και ειδικότερα τα εξής:


Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».



Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
8. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας
διενέργειας του διαγωνισμού.


Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.



Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσμες.



Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού
μπορεί να είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.

9. Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια 3 η Επιτροπή, την
Παρασκευή, 26/08/2016 και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας
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Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Λ. Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας διακήρυξης.
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις
προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 25/8/2016 και ώρα 12:00 μ.μ.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους, οι οποίοι δύναται να είναι
στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν το σχετικό πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ (€).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά
δεν εκφράζεται σε ευρώ (€), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη προσφορά της υπό προμήθειας
παροχής υπηρεσίας, εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις
τεχνικές περιγραφές της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντας την ταχυδρομικά µε συστημένη
επιστολή ή courier, εγκαίρως ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη,
25/08/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος )της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς
που θα αποσταλούν.
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ΑΡΘΡΟ 4
16PROC004906603 2016-08-04
ΤΙΜΕΣ

1. Η τιμή θα πρέπει να δίδεται μόνο σε ΕΥΡΩ για την προμήθεια του είδους, στον τόπο και με
τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της
παρούσας Διακήρυξης, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορά που δεν δίνει την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
3. Η τιμή νοείται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. Σε
αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:


καθαρή αξία είδους (τιμή μονάδος) χωρίς ΦΠΑ



Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).



Συνολική αξία είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ



και να συμπληρώνουν και να υπογράφουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς –
Παράρτημα Δ.

Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του αναδόχου, θα είναι η χαμηλότερη
προσφορά άνευ Φ.Π.Α.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει
από τον προσφέροντα, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής,
αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης του έργου δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
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ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, με την
έκδοση σχετικής απόφασης από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, αφού η
αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την
κατακύρωση της δαπάνης στον ανάδοχο που προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή (Υπηρεσία Υποδοχής
Ταυτοποίησης).
Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, τον νόμιμο
εκπρόσωπό του, ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, στα γραφεία
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα).
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης της προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα Προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά Προκήρυξης που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 11
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ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να γίνει έλεγχος από
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τις Ελληνικές και

Ευρωπαϊκές Ελεγκτικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του υπό προμήθεια υπηρεσίας και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον
συμμετέχοντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

16PROC004906603ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2016-08-04
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής τα εξής:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:


δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών του δημοσίου.



δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.



δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του
άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό.



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή
ειδική εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων.



είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις



ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης

Β. Άδεια λειτουργίας από το Σ.Ο.Ε.Λ.
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Γ. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αντίγραφα συμβάσεων ή λοιπά έγγραφα από τα οποία θα
προκύπτει με σαφήνεια ότι οι προσφέροντες έχουν
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ασκήσει αντίστοιχη επαγγελματική

δραστηριότητα για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια σε οικονομικό και λογιστικό έλεγχο
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Δ. Καταστατικό ή ΦΕΚ Σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας
και το αντικείμενο εργασιών του προσφέροντος και εκπροσώπησης αυτής.
Ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών συμμετοχής


Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των 30 ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και
αν ορίζεται αλλιώς στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)



Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, σε
πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.



Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της Υπ.Υ.Τ. δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο
Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή
της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί
ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.



Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια.



Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις
συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, θα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά
βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει:
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1. Να είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Να έχουν τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία σε Οικονομικό και Λογιστικό Έλεγχο
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
3. Να έχουν άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντος η οποία θα φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής, όπου θα δηλώνει ότι:
i.

αποδέχεται και συμφωνεί με την Τεχνική Περιγραφή, όπως αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξης.

ii.

παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του
έργου που θα αναλάβει.

iii.

ενεργεί µε δική του πρωτοβουλία και µε δικό του κίνδυνο, χωρίς νομική εξάρτηση από
την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ως προς τον τρόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας.

iv.

συμφωνεί ανεπιφύλακτα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και εγγυάται την
τήρησή τους

v.

η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.

vi.

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
στοιχείων των τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο

σφραγισμένος

φάκελος

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

πρέπει

να

περιλαμβάνει

υποχρεωτικά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα όπως αυτός περιγράφεται στο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Ε’).
Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη προσφορά.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16PROC004906603 2016-08-04

1. Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά, ήτοι:


Έλεγχος δικαιολογητικών



Έλεγχος τεχνικής προσφοράς



Έλεγχος οικονομικής προσφοράς

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει με έγγραφη
ειδοποίηση (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και
ζητάει από το μειοδότη εντός δέκα (10) ημερών την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς στο ΑΡΘΡΟ 18 της παρούσης
διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της με συνημμένα τα
δικαιολογητικά του μειοδότη στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται σχετικά
προς τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για την έκδοση κατακυρωτικής
απόφασης.
3. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εκδίδει κατακυρωτική απόφαση
και καλεί το μειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007)
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να
υποβάλει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει
ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Στην
περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία στην προσκόμιση Ποινικού Μητρώου
τύπου Α-Δικαστικής χρήσης (τελευταίου τριμήνου) γίνεται αποδεκτή, αντί αυτού, Ποινικού
Μητρώου τύπου Α-Δικαστικής χρήσης (τελευταίου τριμήνου), η προσκόμιση Ποινικού
Μητρώου Γενικής χρήσης (τελευταίου τριμήνου), αρκεί αυτό να είναι μηδενικό.
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2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του,
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ή Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την
ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που
εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης των προσώπων αυτών.
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου
Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση
Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι
σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
4. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
λειτουργεί νόμιμα.
5. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον

η

προσκόμιση

Βεβαίωσης

Έναρξης

Εργασιών

Φυσικού

Προσώπου

Επιτηδευματία.
6. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
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A. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας
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πρέπει να κατατεθούν όλα τα

Δικαιολογητικά.

B. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το
Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες από μια προσφορά.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού
προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα
σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το προφίλ του υποψήφιου αναδόχου
Το αντικείμενο εργασιών
Τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
Επάρκεια και συμπληρωματικότητα της ομάδας έργου (αναφορά στον αριθμό των
συμμετεχόντων της ομάδας έργου και στα βιογραφικά τους σημειώματα)
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί χρήσιμο να κατατεθεί ώστε να βοηθηθεί το έργο της επιτροπής.

Η Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να
περιλαμβάνει τον ακόλουθο πίνακα συμμόρφωσης:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Έλεγχος και Επαλήθευση Δαπανών του έργου.
Κατάρτιση
Τελικής
Προγράμματος

Οικονομικής

Έκθεσης

Υποβολή Παραδοτέου Πιστοποιητικό Ελέγχου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρων: ……………………………………….
Αξία Αριθμητικά

Αξία Ολογράφως

(σε €)

(σε Ευρώ)

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου
του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο
Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το
έργο μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο
Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το
έργο συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της
ισχύος της, με βάση τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Για τον προσφέροντα
……………………………………………………………………..
(Σφραγίδα, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
MODEL AUDIT CERTIFICATE
16PROC004906603
2016-08-04
Year/Grant
agreement No.
Full name of the
grant beneficiary
concerned

HOME/2014/ISFB/AG/EMAS/0007

[legal name of the audit company], established in [full address/city/country) represented
for signature of this audit certificate by [name and function of an authorized representative],
hereby certify that:
- We have conducted an audit relating to the costs declared in the Financial Statements of the
Final Report of [name of beneficiary], hereinafter referred to as beneficiary, to which this audit
certificate is attached;
- We have undertaken this audit in accordance with the following International Standards /
Codes of Ethics:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
- This audit was performed following the below-mentioned procedure (e.g. date, number of
days, persons involved, number of documents sampled, etc.):
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
- This audit took into account the following sources of information:
………………………………………………………………………..…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
- The total expenditure which is the subject of this expenditure verification amounts to
€<xxxxxx>. The Expenditure Coverage Ratio is <xx%>. This ratio represents the total amount of
expenditure verified by us, expressed as a percentage of the total expenditure which is the
subject of this expenditure verification. The latter amount is equal to the total amount of
expenditure reported in the financial statements.
- In the course of our audit, we have made the following financial findings [Describe factual
findings and specify errors and exceptions. If there are no factual findings, this should be
explicitly stated.]:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
- We confirm that our audit was carried out in accordance with the abovementioned auditing
standards respecting ethical rules and on the basis of the relevant provisions of the above
referred grant agreement and its annexes. The above mentioned financial statements were
examined and all tests of the supporting documentation and accounting records deemed
necessary were carried out in order to obtain reasonable assurance that, in our opinion, based
on our audit:
All the costs are eligible and directly connected with the subject of the agreement as provided
for in the estimated budget annexed to it;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
They are generated during the period of eligibility for European Union funding, specified in the
grant agreement;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
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They are reasonable, justified and comply with the principles of sound financial management,
in particular, in terms of value for money and cost-effectiveness;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
They are actually incurred by the beneficiary (and project partners in case of multi beneficiary
agreement) and recorded in its accounts in accordance with generally accepted accounting
principles;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
They are declared in accordance with the requirements of the applicable tax and social
legislation;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
They are identifiable and verifiable and are backed up by original supporting documents;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
They are declared in accordance with the rules governing the eligibility of VAT;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
Travel, accommodation, daily allowance costs for staff are in line with the beneficiary’s usual
practices on travel costs or do not exceed the scales approved annually by the European Union;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
The purchase of equipment and/or services is performed in accordance with the tendering,
tax and accounting rules applicable to the beneficiary. The rules related to depreciation,
applicable for equipment purchased using the European Union funding, are observed;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
Euro exchange rates, as specified in the grant agreement, were applied;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
The grant provided to the beneficiary did not generate profit;
Observations: ……………………………………………………………………………………………
Any other observations/comments:………………………………………

16PROC004906603 2016-08-04

Signature of the auditor
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16PROC004906603 2016-08-04
Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας

Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, Τηλ: 2109285139- Fax: 2109233119,
firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr

Αθήνα ____/___/2016
Αρ.πρωτ……./____
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: ____/2016
ΑΞΙΑ : ________________________άνευ ΦΠΑ 24%
____________________________συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «________________________________».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ____________________
Στην Αθήνα σήμερα την ____η του μηνός ________του έτους ____, ημέρα ________και ώρα
11:30 πμ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τον ΝΙΚΑ
Παναγιώτη του Ηλία Διευθυντή της Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και που θα
αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία» και
β) ________________του ____________ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό
κύκλο
________________εδρεύουσας
στην
οδό
________________στην
________________Αττικής με ΑΦΜ ____________/ ΔΟΥ ____________και που θα
αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
ακόλουθα:
1. Με την υπ’ αριθμό ________________ (ΑΔΑM: ________________) Απόφαση του
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανατέθηκε η παροχή
υπηρεσιών ____________________ στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
στον ανωτέρω συμβαλλόμενο ανάδοχο.
2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών
________________________________ στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο Ανάδοχος) αποδέχεται
ανεπιφύλακτα:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται κατωτέρω.
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
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«Ανάδοχος»

είναι

____________________________________ο

αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
16PROC004906603
2016-08-04

οποίος

ευθύνεται

εκτέλεση της υπηρεσίας, που του

ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση.

«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σε αυτό τεύχη και λοιπά
έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
«Προμήθεια» είναι η παροχή υπηρεσιών ____________________ στην Κεντρική Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και τις οποίες
αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος.
Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης – Τιμές
Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο και έμπειρο
Ορκωτό Ελεγκτή και στοχεύει στον έλεγχο και στην επαλήθευση των δαπανών που
πραγματοποιούν οι εταίροι – συμπράττοντες φορείς του Έργου και στην έκδοση Πιστοποιητικού
Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και κανόνες του Προγράμματος «Επείγουσα Βοήθεια για
την υποστήριξη της Οργάνωσης, την παροχή ενημέρωσης και διερμηνείας για την
αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά εξωτερικά
Σύνορα» (Emergency Assistance in support of the organization, provision of legal
information and interpretation for the effective management of immigration flows in the
Eastern External Borders), στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ποσού
______________ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ή ________________ άνευ ΦΠΑ 24%
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, ο ελεγκτής θα πρέπει να ελέγξει και να βεβαιώσει ότι οι δαπάνες που
δηλώνονται στην τελική Οικονομική Έκθεση από τους δικαιούχους του προγράμματος προς την
Ε.Ε. είναι πραγματικές, έχουν καταγραφεί με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τη
Σύμβαση Χρηματοδότησης και βάσει του ελέγχου να υποβάλει Πιστοποιητικό Ελέγχου του
έργου (Παράρτημα ΣΤ’).
Οι γενικές Διαδικασίες Ελέγχου, που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος, αφορούν τα κάτωθι :
Α. Όροι και Προϋποθέσεις της Σύμβασης Χρηματοδότησης
Ο Ελεγκτής οφείλει να κατανοήσει επαρκώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Σύμβασης Χρηματοδότησης μελετώντας τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής, καθώς
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
Β. Οικονομική Έκθεση για τη Σύμβαση Χρηματοδότησης
Ο Ελεγκτής επαληθεύει ότι η οικονομική έκθεση είναι σύμφωνη με τους όρους της
Σύμβασης Χρηματοδότησης και, συγκεκριμένα:
31

ΑΔΑ: 6ΘΒΦ465ΦΘΕ-Ψ3Κ
 Η Οικονομική Έκθεση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης
Χρηματοδότησης.
 Η Οικονομική Έκθεση καλύπτει το σύνολο του έργου.
 Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες και συνδέονται άμεσα με τη Σύμβαση
Χρηματοδότησης και με το συνημμένο εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
 Όλες οι δαπάνες έχουν γίνει εντός των χρονικών ορίων επιλεξιμότητας του έργου.
 Οι δαπάνες είναι δικαιολογημένες και τηρούν τις αρχές της χρηστής οικονομικής
διαχείρισης.
 Οι δαπάνες πραγματοποιούνται όντως από τους δικαιούχους και καταγράφονται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα µε γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 Οι δαπάνες δηλώνονται σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα φορολογική και κοινωνική
νομοθεσία.
 Οι λογαριασμοί και τα έξοδα που σχετίζονται με το έργο είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και
επαληθεύσιμοι και πιστοποιούνται από πρωτότυπα αντίστοιχα παραστατικά.
 Οι δαπάνες δηλώνονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν την επιλεξιμότητα
ΦΠΑ.
 Εφαρμόστηκαν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του Ευρώ που καθορίζονται στη Σύμβαση
Χρηματοδότησης
 Η χρηματοδότηση του δικαιούχου δεν παρήγαγε κέρδος
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Γ. Διασταύρωση της Οικονομικής Έκθεσης με το Λογιστικό Σύστημα και τα Αρχεία
Ο Ελεγκτής διασταυρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στην Οικονομική Έκθεση με
το λογιστικό σύστημα και τα αρχεία των εταίρων.
Σημειώνεται ότι ο Ελεγκτής ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε περισσότερους ελέγχους και
εκθέσεις από τα ανωτέρω περιγραφόμενα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
του Προγράμματος και σε συνεννόηση με το Συντονιστή Εταίρο, την Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
Το έργο ολοκληρώνεται στις 31/08/2016 κι αμέσως ακολουθεί η τελική Οικονομική Έκθεση του
έργου η οποία υποβάλλεται από το Συντονιστή Φορέα (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης)
προς την Ε.Ε.
Το ποσό πληρωμής του Αναδόχου θα παραμείνει το ίδιο, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως
και σε τυχόν παράταση του έργου και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία
όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:
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Αξία
Αριθμητικά
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(σε €)

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου μη συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται
να εκτελέσει το έργο μη συμπεριλαμβανομένου
αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

του

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να
εκτελέσει το έργο συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. (24%)

Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης
Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα πρέπει να παρέχονται εντός του συμφωνημένου
χρονοδιαγράμματος, ήτοι από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης και έως την
τελική αποδοχή της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης του Προγράμματος από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται από το Συντονιστή Φορέα
(Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης) προς την Ε.Ε., εντός του χρονικού διαστήματος των
90 ημερών.
Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Προγράμματος, η
ημερομηνία υποβολής της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης και κατά συνέπεια της παράδοσης του
Πιστοποιητικού Ελέγχου από τον Ανάδοχο παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα χωρίς να
υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού του έργου και κατ’ επέκταση της αμοιβής του Αναδόχου.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Όλα τα αναφερόμενα στο Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και στο
φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Σύμβασης.
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Άρθρο 4
Τόπος Παράδοσης Παρακολούθησης Έργου – Ποιοτική –Ποσοτική Παραλαβή
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Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την επόμενη ημέρα υπογραφής της Σύμβασης
έως την υποβολή της τελικής αναφοράς του έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο
ολοκληρώνεται στις 31/08/2016 κι αμέσως ακολουθεί η Τελική Οικονομική Έκθεση του
Προγράμματος, η οποία υποβάλλεται από το Συντονιστή Φορέα (Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης) προς την Ε.Ε. Σε περίπτωση διευκρινήσεων ή προσαρμογών που θα αφορούν
την εν λόγω έκθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, αφού κρίνει σκόπιμο και δικαιολογήσει επαρκώς, ανά
πάσα στιγμή την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.
118/2007, καθώς και για μη τήρηση των όρων της Σύμβασης. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος
απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης.
Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης θα παρέχονται από τον Ανάδοχο - για
την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια- προς τους υπαλλήλους της Υ.Π.Υ.Τ. που είναι
επιφορτισμένοι με την εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου έργου, στην έδρα της Υ.Π.Υ.Τ.
Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιούνται όλες οι τακτικές και οι έκτακτες συναντήσεις Αναδόχου
και Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 5
Πληρωμή
1. Η αμοιβή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
φυσικού αντικειμένου που θα αποτυπώνεται στην έκθεση παραδοτέων του Αναδόχου, η
οποία θα πιστοποιείται με την αντίστοιχη έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφερόμενη στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, συνταχθείσα από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής του έργου.
2. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση, του σχετικού τιμολογίου
,από την αρμόδια αρχή. Πριν από την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει
στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του
ζητηθούν π.χ. φορολογική ενημερότητα (είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής
διοίκησης) και ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Η εξόφληση στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου και την υποβολή
της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σύνταξη
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση

34

ΑΔΑ: 6ΘΒΦ465ΦΘΕ-Ψ3Κ
από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον
Ανάδοχο.
16PROC004906603
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4. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού
της συνολικής αμοιβής, καθώς οι παραπάνω τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε
αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε
αιτία.

Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής,
καθώς οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή
αναθεωρήσεις για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων
κρατήσεις ήτοι:
0,10%: Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων
3%: Χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
20%: Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
8%: Παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, Άρθρο 64 του
Ν.4172/13 (ΦΕΚ167/Α)

Άρθρο 6
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως
των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα του Αναδόχου
επιβάλλονται με απόφαση της Υπηρεσίας ποινικές ρήτρες, που μπορούν να ανέλθουν ως το
10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το
Π.Δ. 118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
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Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Υπηρεσίας και θα
16PROC004906603
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παρακρατηθούν από την πληρωμή του Αναδόχου.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση του, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Άρθρο 7
Ανωτέρα Βία
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη
ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από τότε, που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο
άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά
στοιχεία.
Άρθρο 8
Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,
δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., σύμφωνα με οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, η Αναθέτουσα Αρχή
καταγγέλλει τη σύμβαση.
Άρθρο 9
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
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Άρθρο 10
Εκχωρήσεις – Υπεργολαβίες
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Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει
την Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή,
χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των
απαιτήσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που
λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του
Έργου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11
Εμπιστευτικότητα
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη
διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε
πληροφορία που περιήλθε σ΄ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική
Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
Εμπιστευτική Πληροφορία.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική,
είτε για λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των
προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Υπηρεσίας
Υποδοχής, που τα αποκτούν, με οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος
έργου (Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα).
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να
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ενημερώνει αμέσως την Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
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2016-08-04
Άρθρο 12
Καταγγελία σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα.
Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή θέσης
σε αναγκαστική εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου.
Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή επιφέρει την επιβολή των
αναφερομένων στο άρθρο 6 κυρώσεων. Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να
αποκαταστήσει και κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από
τον προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε
τροποποίηση στην προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο
συμβαλλόμενων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 14
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
1. Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας
στην Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης).
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2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος, ανίσχυρος ή καταχρηστικός, τούτο
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δεν θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσας σύμβασης. Τα μέρη δε, συμφωνούν όπως
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντικατασταθεί ο παράνομος,
άκυρος, ανίσχυρος ή καταχρηστικός όρος με άλλον νόμιμο, σύμφωνα με την εικαζόμενη
βούληση των μερών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

3. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007.
4. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ενδεχόμενα θα
αναφύονται μεταξύ τους.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης

Παναγιώτης Νίκας
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