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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη, Δημ. Βούρτσης
Τηλέφωνο: 210 8707 095, 210 8707 744
Τηλεομοιοτυπία : 210 64 66 214
Ηλεκτρονική δ/νση: mitsaki_e@gnto.gr, bourtsis_d@gnto.gr

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016
Α.Π.: 13485

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών
μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη λειτουργικών
απαιτήσεων», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις
όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-2010) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα
«Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ».
Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου …., ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού …».
Το Π.Δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/05.11.2016) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών και το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
Την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ
793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
Την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/01-12-2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
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14. Την υπ’ αριθ. 11880/06.10.2016 (ΑΔΑ: ΨΟ54469ΗΙΖ-ΚΑΧ / ΑΔΑΜ: 16REQ005261570) απόφαση δέσμευσης
πίστωσης στον κ.α.ε. 0426.01 (α.α. Βιβλίου Εγκρίσεων 631) του τακτικού Προϋπολογισμού του ΕΟΤ.
15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 231/07.10.2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΤ με
το οποίο μας γνωρίζει την ανάγκη μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ
και κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατόπιν διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε :
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών
μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη λειτουργικών
απαιτήσεων».
2. Τη διάρκεια του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00€) πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
5. Την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει μετά την ανάθεση του ανωτέρω έργου, από το τακτικό
Προϋπολογισμό του ΕΟΤ με κ.α.ε. 0426.01.
6. Την ανάρτηση της αναλυτικής διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/MEDIA
ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) για δώδεκα (12) συνεχόμενες ημέρες από υπογραφής της.
7. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
8. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
Παράρτημα Α΄ (13σελ.) : Όροι διαγωνισμού.
Παράρτημα Β΄ ( 2 σελ.) :
-Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών
(όπου απαιτείται) στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (απλή).
-Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών
(όπου απαιτείται) στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών).
Παράρτημα Γ΄ (1 σελ.) : Ενδεικτικό Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Παράρτημα Δ΄ (2 σελ.) : Περιγραφή του έργου και Τεχνικές προδιαγραφές.
Παράρτημα Ε΄ (4 σελ.) : Υπόδειγμα σύμβασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Kοινοποίηση:
ΕΟΤ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Μέλη Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρων διαγωνισμών
(ΑΠ ΕΟΤ 501141/14-09-2015)
Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Διοικητικού / Γραμματεία
- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης,
Αν. Τσόχα 7, 115 21 ΑΘΗΝΑ – Πληροφορίες τηλ. :210-8707095- 210
8707744, τηλεομοιοτυπία : 210-64666214, www.gnto.gov.gr, e-mail :
promitheies@gnto.gr.
Συνοπτικός διαγωνισμός
Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής
εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων,
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Η χαμηλότερη τιμή.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
- Ημερομηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
- Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφείo 5.17), Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα και
σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /
Διακηρύξεις διαγωνισμών).
Μέχρι την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00
Ουδεμία εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά γίνεται δεκτή.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή
συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να
έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και
αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική
διακήρυξη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Αν. Τσόχα 7, Αθήνα.
Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα να παρίστανται
πρόσωπα, νομίμως εξουσιοδοτημένα.
Μέχρι του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(19.800,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 24.552,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ενενήντα (90) ημέρες
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Αν. Τσόχα 7, Αθήνα
Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τυχόν ενστάσεις κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού μπορούν να
υποβληθούν εγγράφως στον ΕΟΤ, Δ/νση Διοικητικού / Γενικό
Πρωτόκολλο, Α. Τσόχα 7, (ισόγειο), 11521 Αθήνα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : Γ ΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟ Ι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών
μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων»,
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από υπογραφής της σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00€) πλέον ΦΠΑ
24% ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24% .
Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ΕΟΤ με κ.α.ε. 0426.01.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο
του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), Διεύθυνση Διοικητικού, στην έδρα του,
Αν. Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 11521, αρ. τηλεομοιοτυπίας (fax): 210 64 66 214, διαδικτυακός τόπος
www.gnto.gov.gr
2.2.Τρόπος λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού
Από τον ΕΟΤ, Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφεία 5.16 και 5.17, 5ος όροφος), Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα και σε
ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ).
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τα Παραρτήματα, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων κλπ. και,
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή
και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση
και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης του διαγωνισμού τροποποίηση ή μη των όρων και
προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την
εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του
λόγου στους υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των
προσφορών από τους υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
2.3. Γλώσσα της διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.
Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς που θα υποβάλουν οι προσφέροντες, θα
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά, με
εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να
αποδοθούν στα ελληνικά.
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Οι έγγραφες και ηλεκτρονικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των, υποψηφίων, των
διαγωνιζομένων, των προσφερόντων και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.4. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών των Πρόχειρων
διαγωνισμών του ΕΟΤ, για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών, κλπ.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο σχετικό θέμα.
Η Επιτροπή μπορεί να συνεπικουρείται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, από υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και του Τμήματος Πληροφορικής, της Δ/νσης Διοικητικού ΕΟΤ, εφόσον ζητηθούν και οριστούν από τους
Προϊσταμένους της Δ/νσής τους.
2.5. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό, ως εξής:
α) Για θέματα που αφορούν στη μηχανογραφική υποστήριξη της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ, από τον
αρμόδιο προς αυτό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ, Κωνσταντίνο Χαροκόπο,
ηλεκτρονική διεύθυνση charokopos_k@gnto.gr, τηλ. 210 87 07 535.
β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από τους αρμόδιους προς
αυτό υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΟΤ, Ε-Κ Μητσάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση
mitsaki_e@gnto.gr, τηλ. 210 87 07 095 και Δημήτριο Βούρτση, ηλεκτρονική διεύθυνση bourtsis_d@gnto.gr , τηλ.
210 87 07 744.
Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΚΑ ΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα στο Διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες
με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο
διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
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Α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην
οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν :
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1.
2.
3.
4.

Ότι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 13485/15.11.2016 και ότι ο χρόνος ισχύος
της προσφοράς τους είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της
Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι :
i.
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ii. δωροδοκία,
iii. απάτη,
iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης:
-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

στους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.).
Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην
περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις λοιπές
αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρθ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονομικός
φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.
Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),καθώς και ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν
έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ΓΕΜΗ,
ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν
(ρητά κατονομαζόμενες) προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για
φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα βάσει Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα
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Β. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης (αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με την
περ.(γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016).
Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
σύμφωνα με την περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016). Το εν λόγω δικαιολογητικό συμμετοχής
δύναται να κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή κατά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Διευκρινίσεις :
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της
παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 3).
Επισημαίνεται ότι:
α) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος και
την μη αξιολόγηση της πρότασης. Δύναται οι προσφέροντες να κληθούν, από την αρμόδια Επιτροπή, για
διευκρινίσεις ή για συμπλήρωση εγγράφων ή δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102,
Ν. 4412/2016.
β) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 115 21,
Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5.4 του παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές κατατίθενται με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β της παρούσας.
5.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα)
που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
5.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από τον ΕΟΤ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
5.4. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη
λειτουργικών απαιτήσεων» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό : Δ/νση Διοικητικού ΕΟΤ
Αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης : 13485/15.11.2016
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.
Στοιχεία του προσφέροντος : (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η
πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών του.
8
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5.5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις. Οι εν λόγω
πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται από τον ΕΟΤ, το αργότερο επτά (7) ημέρες, προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό, οφείλουν να επισκέπτονται τον ανωτέρω ιστότοπο για την ενημέρωσή τους.
5.5.1. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται εντός των προθεσμιών
που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους που γνωστοποιούν ότι παρέλαβαν τη
διακήρυξη του διαγωνισμού και πάντως αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr
5.5.2. Από την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο
ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Περιεχόμενο προσφορών
6.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται μέσα σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5.4 του
άρθρου 5 της παρούσας.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής:
(1) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
(2) Η Τεχνική Προσφορά
(3) Η Οικονομική Προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
6.1.2. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου.
6.2. Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και υποβολή
της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο. Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού της παρούσας,
ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή
για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε αιτία.
6.3. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα ενενήντα (90) ημερών,
προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι ενενήντα (90) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου
Η υλοποίηση του έργου θα βασιστεί στις κατευθύνσεις και οδηγίες «Περιγραφή του έργου και Τεχνικές
Προδιαγραφές», που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης.
Περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να δηλώνεται, ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, «Περιγραφή του
έργου και Τεχνικές προδιαγραφές» της υπ΄ αριθ. 13485/15.11.2016 διακήρυξης.
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2. Περιγραφή της Ομάδας Έργου, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο άτομα με απασχόληση
80 ανθρωποωρών μηνιαίως και με ειδικότητα Προγραμματιστή. Τα άτομα της Ομάδας ΄Εργου θα
απασχολούνται ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και θα διαθέτουν άριστη γνώση της δομής του
συστήματος και των λογιστικών ΝΠΔΔ.
3. Βιογραφικό Σημείωμα κάθε μέλους της Ομάδας Έργου
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), κάθε μέλους της
Ομάδας Έργου, στην οποία να δηλώνεται το αληθές του Βιογραφικού Σημειώματος.
5. Βεβαίωση, από τουλάχιστον ένα ΝΠΔΔ, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει αναπτύξει web λογισμικό
οικονομικής διαχείρισης το οποίο να λειτουργεί στο ΝΠΔΔ (ΠΔ 205/98), αναλόγου μεγέθους και
πολυπλοκότητας της οικονομικής λειτουργίας του ΕΟΤ.
6. Βεβαίωση από τρείς τουλάχιστον οργανισμούς ΝΠΔΔ στους οποίους έχει παράσχει τεχνική και λογιστική
υποστήριξη την τελευταία τριετία, στην μηχανογραφημένη λογιστική υποστήριξη e-norisk.
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον ΦΠΑ.
Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, ενώ ο ΦΠΑ θα αναφέρεται σε χωριστή στήλη με το ποσοστό επί τοις εκατό και το ποσό
επιβάρυνσης της τιμής.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι οικονομικές προσφορές απορρίπτονται αν συντρέχει κάποιος από τους πιο κάτω λόγους:
 Αν το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως αυτή έχει αναφερθεί στην
παρούσα διακήρυξη.
 Αν θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ – ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ Υ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των φακέλων (με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά) και των φακέλων
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη
ημερομηνία και ώρα. Για την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά.
3. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους.
4. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων
στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
5. Επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα, νομίμως εξουσιοδοτημένα, για να εκπροσωπήσουν τους συμμετέχοντες.
6. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία :
10
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Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, την Τεχνική
Προσφορά και τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.
Μονογράφεται ο φάκελος με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν ελέγχεται η ορθότητα της
τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, ελέγχονται οι τεχνικές
προσφορές ως προς την πληρότητα και την ορθότητα τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
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Μειοδότης αναδεικνύεται εκ των εγκύρων συμμετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται,
εφόσον δεν ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία άσκησης αυτής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη σχετικού πρακτικού το οποίο
υποβάλει στην αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
7. Ενδέχεται οι προσφέροντες να κληθούν για διευκρινίσεις ή για συμπλήρωση εγγράφων ή δικαιολογητικών κατά
την ως άνω αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102, Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ ΗΣ
10.1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής, κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου στον μειοδότη και την αποστέλλει σε όλους τους
συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών (χρονικό διάστημα ένστασης) και κατόπιν σχετικής ειδοποίησης
ο μειοδότης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, οφείλει να υποβάλει στον ΕΟΤ τα παρακάτω δικαιολογητικά
κατακύρωσης:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3 μηνών) πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου
(6 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν α) τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την διαπίστωση της πληρότητας αυτών ο ΕΟΤ θα προβεί στη σύναψη
σύμβασης με τον μειοδότη (κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης) για την ολοκλήρωση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή
ανακριβή, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αναθέτουσα αρχή, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΓΓ ΥΗΣΕΙΣ
12.1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
12.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΟΤ πριν από
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή, που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου.
Μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας του έργου η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο υπό την προϋπόθεση της
εκπλήρωσης όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και της εκκαθάρισης τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
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παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά
απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το
ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).
Ενδεικτικό Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας
διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΥΝΑΨΗ Σ ΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΕΟΤ θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα διέπεται από τους όρους που
περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Πλέον των ως άνω όρων, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο ΕΟΤ επιφυλάσσεται να περιλάβει στη
σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του
αναδόχου του έργου της παρούσας.
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
ΑΡΘΡΟ14 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣ ΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, κατά
το οποίο ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στον ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟ ΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο ΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
15.1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της προσφοράς του όπως θα γίνει δεκτή με απόφαση του Γ.Γ. του ΕΟΤ, της σύμβασης
που θα υπογραφεί και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης θα πρέπει δε με την παροχή του να
εξασφαλίζει την ποιότητα, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά την εκπλήρωση με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο του αντικειμένου της σύμβασης, άλλως ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε πλήρη
αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.
15.2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, οι οποίες αφορούν άμεσα ή
έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ
έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές,
αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή των
τρίτων, που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ και τις
οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κλπ. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να αποκαταστήσει
πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ και να επιτύχει
δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ, παράλληλα δε ο ανάδοχος,
προσεπικαλούμενος από τον ΕΟΤ, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του
ΕΟΤ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΕΟΤ στην
ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασής του με τον
ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής
ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των
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ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται την σε βάρος του αναδόχου
καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
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15.3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
15.4. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΕΟΤ.
15.5. Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί με τη
σύμβαση.
15.6. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩ ΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ΕΟΤ θα καταβάλει στον ανάδοχο το κατακυρωθέν ποσό συμπ/νου ΦΠΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες πληρωμές.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες του αναδόχου (αμοιβές προσωπικού της, λοιπά
έξοδα κλπ.) για την εκτέλεση της παρούσης.
+6
Δεν θα γίνει πληρωμή από τον ΕΟΤ χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία
του ΕΟΤ, των νομίμων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού του
ΙΚΑ, από το οποίο θα προκύπτει ανυπαρξία οφειλής του αναδόχου προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον
ΕΟΤ απευθείας στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό του αναδόχου
προς αυτό.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον ΟΓΑ
Χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του Χαρτοσήμου.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟ ΔΟΣΙΑ
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας υπαναχώρησής του για
οποιοδήποτε λόγω και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και
ορίζεται ποινική ρήτρα υπέρ του ΕΟΤ σε βάρος του, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς να αποκλείεται στον ΕΟΤ να αξιώσει
επιπλέον θετική η αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΤ έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αμέσως
επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα.
Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς
άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει να προβεί σε κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται
περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ - ΕΧΕΜΥΘ ΕΙΑ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του
τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΕΟΤ. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα
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ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η
έκπτωση.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για την αποκατάσταση
κάθε είδους ζημίας.
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Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα οποία θα
επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν θα αποκαλύπτει
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την
υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών , η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την
εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά,
αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των
παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε
περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 20 : Γ ΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην
παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να
επικαλεστούν άγνοιά τους.
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Υπόδειγμα
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)

Αθήνα, ...........…………
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι…
Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «..…………………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας :...............................................................
Ονοματεπώνυμο :..............................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : .................................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax )

: ..................................................................................................

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ...................................................................................
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Υπόδειγμα
Συνοδευτική επιστολής προσφορά
(Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)
16PROC005394452
2016-11-15
Αθήνα,……………………….

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «...……………….......», σας υποβάλλουμε
συνημμένα την προσφορά μας.
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας :...............................................................
Ονοματεπώνυμο

:................................................................................................

Τηλέφωνο επικοινωνίας : ...............................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax )

: ................................................................................................

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ....................................................................................
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Ενδεικτικό Υπόδειγμα
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας…….………………,
με ΑΦΜ ………………………. και με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., ΤΚ. ………… (αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία της επωνυμίας, του ΑΦΜ και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με ΑΦΜ…………………. με έδρα……………..…, οδός………………,
αρ…., Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με ΑΦΜ …………………………με έδρα………………, οδός………………,
αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της εταιρείας
…………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α)
……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α) …………………… και
β) ………………….}, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………,
για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του
έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, εντός πέντε (5)
ημερών μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………….
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε ή θα προβούμε στην εξέταση αιτήματος παράτασης της
ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
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Δ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Παρούσα Κατάσταση
Ο ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο που προβλέπεται από το ΠΔ 205/1998. Συντάσσει σχέδιο
Τακτικό Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων σε Κωδικούς Αριθμούς (Κ.Α.) που έχει καθορίσει το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, όπως επίσης και Προϋπολογισμό ΔΕ οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Δεν ασκεί μεταποιητικές εργασίες αλλά παρακολουθεί τα ετήσια έσοδα -έξοδα και στο τέλος κάθε έτους με τα
στοιχεία της 31 Δεκ συντάσσει Ισολογισμούς - Απολογισμούς τους οποίους και υποβάλλει για έλεγχο στα αρμόδια
όργανα.
Κατά την διάρκεια του έτους προβαίνει σε αναμορφώσεις των Π/Υ ανάλογα με τις ανάγκες του και τα πραγματικά
υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και τους λογαριασμούς που τηρεί σε άλλες
Τράπεζες.
Τηρεί όλες τις προβλεπόμενες καταστάσεις και Μητρώα του ΠΔ 113/10.
Στον ΕΟΤ υπηρετούν 260 υπάλληλοι διαφόρων βαθμών, κατηγοριών , προέλευσης κλπ.
Η Οργανωτική δομή του ΕΟΤ περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, 18 Γραφεία του εξωτερικού και 9 Γραφεία
Πληροφοριών.
2. Ειδικές συνθήκες
Ιδιαιτερότητες της Οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού είναι :
 Το πλήθος των ενταλμάτων προπληρωμών τα οποία εκδίδονται και εκκαθαρίζονται εκ των υστέρων.
 Η ύπαρξη παραστατικών εξόδων σε πολλαπλά νομίσματα.
 Η διασπορά των Γραφείων Εξωτερικού σε όλο τον κόσμο.
3. Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην μηχανογραφική και τεχνική υποστήριξη του ΕΟΤ στην λειτουργία, επέκταση , βελτίωση του
μηχανογραφικού συστήματος και την προσαρμογή του στις συνεχώς ζητούμενες τροποποιήσεις της οικονομικής
διαχείρισης του ΕΟΤ.
Συγκεκριμένα:
3.1. Απαιτείται :
 η εφαρμογή να καλύπτει πλήρως την Διαχείριση Υλικού με την ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών
Απογραφών , Αναλώσεων, Διαγραφής και εσωτερικής διακίνησης Παγίων, Υλικών, Αναλωσίμων,
Μηχανημάτων, Υλικού ΙΤ.
 στην εφαρμογή να συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποβαλλόμενες καταστάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία και
αναφορές προς προϊστάμενα κλιμάκια και την ΕΛΣΤΑΤ.
 ενσωμάτωση συστήματος Εσόδων (έκδοση παραστατικών εσόδων), καταστάσεις Πελατών κλπ.
 η ενσωμάτωση συστήματος Δημοσιονομικών Στόχων για την παρακολούθηση της πορείας δαπανών και
εσόδων ανά μήνα και σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης Εξόδων, Εσόδων (Εκτιμήσεις, Δεσμεύσεις, Λήψη
Παραστατικού, Ενταλματοποίηση, Πληρωμές κλπ)
3.2. Προσαρμογές.
 Απαιτούνται συνεχείς προσαρμογές του μηχανογραφικού συστήματος για την κάλυψη των νέων ρυθμίσεων
 Απαιτούνται συνεχείς προσαρμογές του συστήματος για την κάλυψη απαιτήσεων του ΕΟΤ.
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3.3. Βελτιώσεις.
Το μηχανογραφικό σύστημα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων του ΕΟΤ
εφαρμόζοντας ισχύουσες διαδικασίες οι οποίες τροποποιούνται για την αύξηση της παραγωγικότητας και
αποτελεσματικότητας του Οργανισμού. Κάθε τροποποίηση διαδικασίας απαιτεί την προσαρμογή , επέκταση ή
βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος.

16PROC005394452 2016-11-15

3.4. Υποστήριξη Χρηστών
 Μηχανογραφική
 Λογιστική (όσο αφορά στην μηχανογραφική εφαρμογή)
 Εξειδικευμένη υποστήριξη με παροχή επεξεργασμένων δεδομένων , καταστάσεων και αναφορών
προς τους εκάστοτε οριζόμενους ελεγκτικούς φορείς (Ορκωτούς Λογιστές).
3.5. Συμβουλευτική Τεχνική Υποστήριξη
Για την επίλυση θεμάτων οποιωνδήποτε αλλαγών και τροποποιήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα
απαιτείται η συμβουλευτική υποστήριξη εξειδικευμένου λογιστή ώστε οι οποιεσδήποτε αλλαγές να μην δημιουργούν
δυσλειτουργίες στην λογιστική του Οργανισμού.
4. Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου – Απαιτήσεις προσόντων ομάδας του έργου.
 Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου κρίνεται ότι απαιτούνται 80 ανθρωποώρες μηνιαίως.
 Τουλάχιστον οι 60 ώρες υποστήριξης θα παρέχονται με φυσική παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου στον
χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ, ανάλογα με την περίπτωση
 Βασική απαίτηση αποτελεί η εξειδίκευση των υπαλλήλων του αναδόχου οι οποίοι θα πρέπει να είναι με
ειδικότητα Προγραμματιστή, με άριστη γνώση της δομής του συστήματος και των λογιστικών ΝΠΔΔ.
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τις παρακάτω τεχνικές ικανότητες και εμπειρία.
o Να έχει αναπτύξει web λογισμικό οικονομικής διαχείρισης το οποίο να λειτουργεί σε ένα
τουλάχιστον ΝΠΔΔ (ΠΔ205/98), αναλόγου μεγέθους και πολυπλοκότητας της οικονομικής
λειτουργίας του ΕΟΤ.
o Να έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη σε τρείς τουλάχιστον οργανισμούς ΝΠΔΔ, κατά την
τελευταία τριετία στην μηχανογραφημένη λογιστική υποστήριξη e-norisk.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων
Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αναστάσιου Τσόχα 7, με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτρη
Τρυφωνόπουλο, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-9-2010), την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015
απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) και την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/0112-2015) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του
ΕΟΤ, που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας ΕΟΤ, και
Αφετέρου της ………………. εταιρείας με την επωνυμία …………………………………… που εδρεύει στο
……………………………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………………
δυνάμει
του
υπ’
αριθμ.
……………………………………………………………………………………………………………………,
ο
οποίος
ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας που θα αποκαλείται στο
εξής για λόγους συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α ….….. με αρ. πρωτ. …………………. και ΑΔΑ:
………………………………., συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι :
ΠΡΟΟ ΙΜΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), στο πλαίσιο των σκοπών του, προέβη σε συνοπτικό διαγωνισμό με
την με Α.Π.
με την με ΑΠ …………………… απόφασή του, την οποία συνόδευε αναλυτική
διακήρυξη, για την επιλογή – με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή – αναδόχου του έργου : «Παροχή υπηρεσιών
μηχανογραφικής υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων»,
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.
……………………………………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία
……………………………………… σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και με βάση την προσφορά
που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά,
αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο μηχανογραφικής υποστήριξης
της λογιστικής εφαρμογής e-norisk του ΕΟΤ και κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων, για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών.
Διευκρινίζεται ότι προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής η κατατεθείσα
προσφορά του αναδόχου (ΑΠ ΕΟΤ ……………………….), ως και οι όροι της υπ’ αρ. …………………….. αναλυτικής
διακήρυξης του ΕΟΤ
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚ ΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Στη σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
3.1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της προσφοράς του όπως θα γίνει δεκτή με απόφαση του Γ.Γ. του ΕΟΤ, της σύμβασης
που θα υπογραφεί και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, θα πρέπει δε με την παροχή του να
εξασφαλίζει την ποιότητα, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά την εκπλήρωση με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο του αντικειμένου της σύμβασης, άλλως ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε πλήρη
αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.
3.2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, οι οποίες αφορούν άμεσα ή έμμεσα
την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ έναντι των
τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις
και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή των τρίτων, που θα
αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ και τις οποίες
δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κλπ. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να αποκαταστήσει
πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ και να επιτύχει
δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ, παράλληλα δε ο ανάδοχος,
προσεπικαλούμενος από τον ΕΟΤ, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του
ΕΟΤ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΕΟΤ στην
ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασής του με τον
ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής
ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των
ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται την σε βάρος του αναδόχου
καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
3.3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
3.4. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΕΟΤ.
3.5. Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί με τη
σύμβαση.
3.6. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται :
(θα αναγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠαραρτήματοςΔ΄)

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩ ΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ
Ο ΕΟΤ συμφωνείται να καταβάλλει στον ανάδοχο κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των
€ μηνιαίως,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εκ τούτου, συνολικά, ο ΕΟΤ θα καταβάλει στον ανάδοχο κατ’ ανώτατο όριο, το
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ποσό των
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αποτελεί τη ανώτατη συνολική
αξία για την παροχή των υπηρεσιών για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες του αναδόχου (αμοιβές προσωπικού της, λοιπά
έξοδα κλπ.) για την εκτέλεση της παρούσης.
Η μηνιαία αμοιβή του αναδόχου, θα καταβάλλεται μετά το πέρας εκάστοτε μήνα της παροχής των συμφωνημένων
υπηρεσιών, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και μετά την σχετική έγκριση του χρηματικού
εντάλματος από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεν θα γίνει πληρωμή από τον ΕΟΤ χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία
του ΕΟΤ, των νομίμων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού του
ΙΚΑ, από το οποίο θα προκύπτει ανυπαρξία οφειλής του αναδόχου προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον
ΕΟΤ απευθείας στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό του αναδόχου
προς αυτό.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤ ΙΚΗ ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ ΕΛΕΣΗΣ
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Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον Ε.Ο.Τ. για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας
σύμβασης την υπ’
εγγυητική επιστολή
ποσού
€ η οποία
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις τεχνικές
προδιαγραφές, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε
κατάπτωση της εγγύησης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου και να απαιτήσει
αποζημίωση από την ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 6
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟ ΔΟΣΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ
Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς
άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της αζημίως γι’ αυτόν καταγγελίας της
σύμβασης, να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο, να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΕΟΤ και
αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική ζημία από
τον ανάδοχο.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για την αποκατάσταση
κάθε είδους ζημίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΧΕΜΥΘ ΕΙΑ
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα οποία θα
επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν θα αποκαλύπτει
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την
υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
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Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩ Ν
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την
εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά,
αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των
παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε
περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη διεύθυνση
της έδρας του αναδόχου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται
ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του ΕΟΤ, στην οποία βασίζεται
η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του ΕΟΤ, καθώς και η προσφορά του
αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΓΙΑ ΤΗΝ
…………………………………..

………………………………..
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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