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Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία

με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο:
«Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων
Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»

που θα διεξαχθεί σύμφωνα :
 με το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005),
όπως ισχύει,
 την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης

Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει,
 το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «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»
 το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «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
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει και


Το Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των
περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός
Ελεγκτικού Συνεδρίου», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος
Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που
επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
(ΦΕΚ Α’ 199 /28.09-.999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.
3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α’ /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α’ /24.12.2002) και
το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄/267 3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 267/3.12.2007) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012).



Την

υπ’αριθ

<…………>

απόφαση

ένταξης

της

πράξης

<ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ> της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»


Την υπ’αριθ <…………..> θετική γνωμοδότηση της της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» σχετικά με την παρούσα διακήρυξη
και καλεί

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει φάκελο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κατά την Α΄ Φάση της Κλειστής Διαδικασίας (Προεπιλογή) για την επιλογή
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του ανωτέρω Έργου.
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Άρθρο 1: Εισαγωγή -Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμπραξης
1.1

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232) «περί Συμπράξεων

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής καλούμενο ως Υ.Δ.Δ.Α.Δ), υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου
«Ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων
δικαστηρίων με ΣΔΙΤ», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από το Ν. 3389/2005 Κατάλογο
Προτεινομένων Συμπράξεων. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.
3389/2005, υπεβλήθη στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΔΕΣΔΙΤ) αίτηση για την υπαγωγή της εν λόγω Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
Με την από 28.02.2012 απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ, εγκρίθηκε η υπαγωγή της παρούσας Σύμπραξης
στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
1.2

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των

πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα
ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα
Πρακτικών Δικαστηρίων» η «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». Το Έργο αυτό θα καλύπτει
α) τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή,
αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης
και β) τη προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των
δικαστηρίων. Θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης
Σύμπραξης. Συνοπτική περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα

1.
1.3

Αναθέτουσα Αρχή της προτεινόμενης σύμπραξης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής καλούμενο ως Υ.Δ.Δ.Α.Δ). . Ο
Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει την μελέτη, υλοποίηση, συντήρηση, την
παροχή των υπηρεσιών τήρησης πρακτικών καθώς και την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη
της λειτουργίας του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, συνεχής και απρόσκοπτη
διαθεσιμότητά του.
1.4

Το αντικείμενο του Έργο θα αποτελείται από δύο κύρια μέρη:

Α)

Τη

δημιουργία

Πληροφοριακού

Συστήματος

για

την

ψηφιακή

καταγραφή,

αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πρωτοδικείων,
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εφετείων και των ειρηνοδικείων, που παράγονται με το σύστημα της ΗχογράφησηςΑποηχογράφησης.

Β)

Την προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των
δικαστηρίων.

Τα κείμενα και τα ψηφιακά ηχητικά αρχεία που θα παράγονται μέσω της διαδικασίας θα
φυλάσσονται

σε ασφαλείς κεντρικές υποδομές

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

απομαγνητοφώνησης τα κείμενα και τα ηχητικά αρχεία θα είναι διαθέσιμα στον Γραμματέα του
δικαστηρίου.
Η ασφάλεια των δεδομένων απέναντι σε καταστροφές και δολιοφθορές θα ενισχύεται από
ειδικά προσαρμοσμένη πολιτική πρόσβασης, συστηματικής τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και
την ύπαρξη δευτερεύουσας υποδομής κεντρικών εξυπηρετητών
Ανάγκες που καλύπτει το έργο
Η υλοποίηση του παρόντος έργου κατά κύριο λόγο θα βελτιστοποιήσει τη διαδικασία τήρησης
των Πρακτικών Συνεδριάσεων και την διαχείριση αυτών σε σημαντικό μέρος των δικαστηρίων
της χώρας (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, και Εφετεία) και ειδικότερα θα οδηγήσει:


στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και στην ενδυνάμωση του αισθήματος
ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ενίσχυση
του κράτους δικαίου.



στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών ως προς τον
τρόπο έκδοσης αντιγράφων πρακτικών.



σε σημαντική ελάφρυνση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης του πολίτη, αφού θα δύναται
να υποβάλει αίτηση και να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα ταχύτατα. Έμμεση συνέπεια
τούτου θα είναι και η αποσυμφόρηση των γραφείων των Δικαστικών κτηρίων, καθώς και
η αποφυγή άσκοπης μετακίνησης πολιτών.



σε σημαντική ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης του Κράτους, αφού πλήθος από
διαδικασίες-λειτουργίες που σήμερα απαιτούν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό εργατοωρών, θα
εκτελούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο.



σε μεγιστοποίηση της διατηρησιμότητας και προσβασιμότητας των σχετικών αρχείων.

Το έργο αυτό, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την
προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας
Διοίκησης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μηχανογράφηση των θέσεων εργασίας των Δικαστικών
Γραμματέων αλλά και τον εξοπλισμό των αιθουσών των δικαστηρίων της χώρας με σύγχρονες
υποδομές.
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Θα δίδεται έτσι η δυνατότητα για την ψηφιοποίηση των ακροάσεων με σύγχρονες μεθόδους,
που θα διασφαλίζουν την πιστότητα, την αποηχογράφηση των καταθέσεων με τη συνδρομή
εξειδικευμένου λογισμικού και την καταχώρηση των ψηφιακών δεδομένων (συμπιεσμένα
αρχεία ήχου και αρχεία κειμένου) στα οποία θα έχουν ενσωματωθεί επαρκή μεταδεδομένα
(πλήρης τεκμηρίωση πληροφορίας) σε μια Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία θα έχουν
ελεγχόμενη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, θα
επιτρέπουν την ενημέρωση και τη διάθεση της απαιτούμενης πληροφορίας στους πολίτες με
ηλεκτρονικό τρόπο.
Άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του έργου θα είναι καταρχήν οι πολίτες, καθώς θα
βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης από πλευράς χρόνου και ποιότητας ως προς την έκδοση
αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων, αλλά και οι δικηγόροι οι οποίοι συμμετέχουν για
λογαριασμό των πελατών τους στις ακροαματικές διαδικασίες των δικαστικών υποθέσεων.
1.5

Θα διασφαλιστεί η ανοικτή αρχιτεκτονική του Έργου ώστε να εξασφαλίζεται η

διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό των Δικαστηρίων
καθώς και με τον εξοπλισμό πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων
1.6

Η χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών θα γίνει με την χρήση

πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ψηφιακή Σύγκλιση". Αντιθέτως, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδιωτικού
Φορέα κατά την λειτουργία των υποδομών αυτών θα καλύπτεται από πόρους του ΥΔΔΑΔ.
1.7

Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των κριτηρίων

διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας-αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται
στα τεύχη της Β΄ Φάσης. Στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν
θα προσδιορίζονται αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου του τρόπου και της
συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής,
λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και
συντήρησης των εγκαταστάσεων κτλ).
1.8

Σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, ο ΙΦΣ (με την ΑΕΕΣ που θα συστήσει) θα αναλάβει:

Ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομών και
υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών, που περιγράφονται αναλυτικά στις προηγούμενες
ενότητες.
Συνοπτικά, ο ιδιωτικός φορέας θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
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1.9



Ανάπτυξη υποδομών



Υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών



Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος και του συμφωνηθέντος επιπέδου
υπηρεσιών




Επιστροφή του έργου στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου.
Διασφάλιση ορθής χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων.

Η συνολική συμβατική διάρκεια της Σύμπραξης ανέρχεται σε πέντε ( 5) έτη από τη θέση

σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Διακήρυξη
της Β΄ Φάσης και, ιδίως, στο σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης.
1.10 Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση προγραμματίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή
ενέργειες αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του εύρους του Έργου και των λειτουργικών
δυνατοτήτων του η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, με την έννοια της
αύξησης ή και του περιορισμού του αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης. Οι σχετικές
αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τις ανωτέρω τυχόν διαφοροποιήσεις του
αντικειμένου του Έργου και την ενδεχόμενη μεταβολή του προϋπολογισμού αυτού κατά τα
εκτεθέντα κατωτέρω στην παράγραφο 3.2, θα ληφθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν
στους Υποψηφίους το αργότερο με τη δημοσίευση της Διακήρυξης Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού
και των λοιπών τευχών που θα τη συνοδεύουν.
Άρθρο 2: Ορισμοί
2.1. Για τις ανάγκες κατανόησης και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
«Αναθέτουσα Αρχή»
Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ)
«Αντίκλητος»
Είναι το πρόσωπο που θα ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 15.8 της παρούσας.
«Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΑΕΕΣ»
Είναι η ανώνυμη εταιρεία, που θα συστήσει ο ΙΦΣ αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα εδρεύει στην Ελλάδα και θα διέπεται από τις διατάξεις

του άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν. Ιδρυτής αρχικός μέτοχος της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης
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Προσώπων, τα Μέλη αυτής κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στην Ένωση, για την
οποία θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
«Αποτελέσματα προ Φόρων»
Είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των
Τριών Τελευταίων Χρήσεων.
«B΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Β΄ Φάση»
Είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι
το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.
«Γραφείο Δεδομένων» (Data Room)
Είναι ο ειδικός χώρος που θα διαμορφωθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, ή
οπουδήποτε τυχόν αλλού ορισθεί κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, όπου οι Διαγωνιζόμενοι
θα δύνανται να μελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με την
Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείμενο της Σύμπραξης.
«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»

Είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι προς την Αναθέτουσα Αρχή στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικής Προσφοράς.
«Διαγωνιζόμενος»
Είναι κάθε Προεπιλεγείς, ο οποίος θα κληθεί και θα παραλάβει τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα
λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν.
«Διαγωνισμός»
Είναι η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σκοπό έχει τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης.
«Διαδικασία Προεπιλογής»
Είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.
«Διακήρυξη Β΄ Φάσης»
Είναι η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους
Προεπιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα
περιλαμβάνει τους όρους διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο και
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πληροφορία για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, και θα συνοδεύεται από σχέδιο Σύμβασης
Σύμπραξης και λοιπά τεύχη και παραρτήματα.
«Διαχειριστής Συστήματος (ΔΣ)»
Είναι η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την εν γένει λειτουργική υποστήριξη και
τεχνική διαχείριση του ΟΣΠΔ μετά την ενεργοποίησή του, με σκοπό την παρακολούθηση και
διασφάλιση της πλήρους, συνεχούς και απρόσκοπτης διαθεσιμότητάς του. Επιπλέον, θα
αναλάβουν τη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού
πληροφορικής που αποτελούν το ΟΣΠΔ, καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών, όπως
απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης Β’ Φάσης και Σύμβασης Σύμπραξης.
«Εκπρόσωπος Υποψηφίου»

Είναι το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2 στοιχείο (v) της
παρούσας Πρόσκλησης ή, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, το πρόσωπο που
ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3 υπό στοιχείο (vi).
«Ενδιαφερόμενος»
Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον παρόντα
Διαγωνισμό.
«Ένωση Προσώπων»
Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού
φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιληφθεί στη
συγκεκριμένη νομική μορφή (π.χ. κοινοπραξία) ή όχι.
«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή»
Είναι η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των στοιχείων των
φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των Δεσμευτικών Προσφορών, καθώς και την
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας,
καθώς και όσα θα αναφέρονται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.
«Έργο Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης»
Έργο με αντικείμενο την ηχογράφηση φυσικού λόγου, με την μορφή ομιλιών και συζητήσεων
με έναν η πολλαπλούς ομιλητές και, εν συνεχεία, την ακριβή αποτύπωση των λεχθέντων σε
κείμενο. Αφορά ηχογραφήσεις/αποηχογραφήσεις φυσικού λόγου σε περιβάλλοντα και χώρους
που δεν είναι εξειδικεύονται στον σκοπό αυτό, και στους οποίους είναι πιθανή η ύπαρξη
θορύβου, ταυτόχρονης ομιλίας πολλών προσώπων, δυσνόητη εκφορά, κτλ.

10

«Έργο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Έργο ΤΠΕ)»
Έργο με αντικείμενο τη συλλογή, διαβίβαση, επεξεργασία, παρουσίαση στοιχείων και
πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.
«Έργο ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου» αφορά σε πληροφοριακά συστήματα (υλικού και
λογισμικού), εγκατεστημένα σε κεντρικές υποδομές (εξυπηρετητές/ κέντρα δεδομένων) και με
πολλαπλούς γεωγραφικά διάσπαρτους χρήστες, στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω
διαδικτύου. Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν πολλαπλές παράλληλες και καθημερινές
συναλλαγές των χρηστών (καταχωρήσεις, αναζητήσεις, κτλ), και την ασφαλή τήρηση μεγάλου
όγκου επιχειρησιακών δεδομένων και πολυμέσων με υψηλή διαθεσιμότητα.

«Έργο ΣΔΙΤ»
Είναι κάθε έργο που:
(α)

ανατίθεται ή εκτελείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005,

όπως ισχύει, ή
(β)

ανατίθεται ή εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί συμπράξεων

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή κρατών που έχουν υπογράψει διμερείς
συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και
παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με τα έργα ΣΔΙΤ του Ν. 3389/2005 ή, όπου
δεν υφίσταται τέτοια νομοθεσία, και σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτελείται
από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση - μέσω ιδίων και
δανειακών κεφαλαίων - εν όλω ή εν μέρει της κατασκευής του έργου και ουσιώδες μέρος
των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη
διαθεσιμότητα, καθώς και λοιπών συναφών κινδύνων, έναντι ανταλλάγματος που
καταβάλλεται

τμηματικά

από

το

Δημόσιο

ή

άλλο

Δημόσιο

Φορέα

(πληρωμές

διαθεσιμότητας).
«Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης»
Είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα
θα αναφέρονται ειδικότερα σε αυτήν, και κατά την οποία άρχεται η 5 ετών και 4 μηνών
διάρκεια της σύμπραξης.
«Ίδια Κεφάλαια»
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Είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας και
επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων
Χρήσεων.
«Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ»
Είναι ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός μετά την
ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ, η οποία θα
υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης.
Κεντρικές Υποδομές
Κύριο και εναλλακτικό υπολογιστικό κέντρο όπου θα φιλοξενούνται οι βάσεις δεδομένων, οι
εφαρμογές διαχείρισης και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό.
«Μέλη Υποψηφίου ή Μέλη Ένωσης Προσώπων»
Είναι, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον
Υποψήφιο κατά συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, και, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου.
«Οικονομικές Καταστάσεις»
Είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση
σύνταξης ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές
δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους (ήτοι μη συνοπτικές), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με
τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου
που τις υποβάλλει, είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά
την οποία δεν υφίσταται σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των μη δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.
Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ
(€), τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα, απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των
Οικονομικών αυτών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η
συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή δημοσιεύεται
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή Μέλους, οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων από την παρούσα στοιχείων των
Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας.
«Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων»
Είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών (οι

ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι
απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), τα οποία έχουν λήξει προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι
Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες
Οικονομικές Καταστάσεις με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.
Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν έχουν καταρτισθεί ή
/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή του
φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν
κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή /και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως
προηγούμενων τριών (3) συναπτών οικονομικών ετών.
Σε περίπτωση Υποψηφίων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται
οι Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα
από την παρούσα οικονομικά στοιχεία για τα έτη που αυτοί λειτουργούν.
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστήριων»(ΟΣΠΔ)
Είναι το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου από τον
ΤΠΣ και θα συντηρεί/ διαχειρίζεται ο ΔΣ, θα χρησιμοποιεί ο ΠΥΗ/Α στα πλαίσια των εργασιών
του για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει. Θα αποτελεί την υποδομή
πληροφορικής με την οποία θα επιτυγχάνεται η ψηφιακή αποθήκευση (σε ηχητική μορφή και
σε κείμενο, με τα απαραίτητα δεδομένα)και διάθεση των πρακτικών δικαστηρίων, μέσω
μηχανισμών παροχής εξωστρεφών υπηρεσιών και μηχανισμών διαλειτουργικότητας.
«Πάροχος Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης» (ΠΥΗ/Α)
Είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και
αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ.
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«Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»
Είναι η περίληψη της παρούσας, η οποία απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Προεπιλεγείς»
Είναι κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Α΄
Φάσης του Διαγωνισμού.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
Είναι το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 1 έως 15 που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του.
«Σύμβαση Σύμπραξης»
Είναι η έγγραφη σύμβαση από επαχθή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.
3389/2005, που θα συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της
Αναθέτουσας Αρχής και της ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί μετά την

ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
«Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης»
Είναι το σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο θα συνοδεύει τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης, για
το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει σχόλια και παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζόμενους,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3 της παρούσας.
«Τεχνολογικός Πάροχος Συστήματος (ΤΠΣ)»
Είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που θα αναλάβουν το σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού που θα αποτελέσει την υποδομή του
ΟΣΠΔ.
«Υπεύθυνη Δήλωση»
Είναι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ο τύπος και το περιεχόμενο της
οποίας έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση
δήλωσης που συντάσσεται υπό αλλοδαπό δίκαιο, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής
ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον της αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε αυτήν επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική πράξη
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(π.χ. πρακτικό Δ.Σ.). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος, οσάκις αυτό απαιτείται ρητά από τις επιμέρους διατάξεις της
παρούσας.
«Υποψήφιος»
Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που έχει υποβάλει φάκελο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.2. Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική
πρόθεση από τα συμφραζόμενα:
2.2.1.

οι επικεφαλίδες τίθενται μόνο για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν
την ερμηνεία,

2.2.2.

οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 2 ή σε επιμέρους όρους της
παρούσας ισχύουν για το σύνολό της,

2.2.3.

η χρήση του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό
και αντίστροφα, ενώ η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το άλλο
γένος,

2.2.4.

η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ρητά
ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες και

2.2.5.

ο υπολογισμός των προθεσμιών της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού 1182 (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου της 3ης
Ιουνίου 1971 «περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες,
ημερομηνίες και διορίες» και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
3.1. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε δεκαοχτώ εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες
ευρώ (18.060.000€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στη δημιουργία
πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, στην
αρχειοθέτηση και στη διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και
ποινικών

δικαστηρίων

της

χώρας,

στην

προμήθεια

υπηρεσιών

ηχογράφησης-

αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, στην τεχνική διαχείριση, καθώς και
στη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού
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πληροφορικής που αποτελούν το Έργο, στο κόστος ασφάλισης και αντικατάστασης του
κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου για την 5ετή λειτουργία.
3.1.1.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών, αυτή θα
καλυφθεί με χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" έως του ποσού των 5.657.050€. Η
καταβολή από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ για την υλοποίηση των υποδομών θα γίνει τμηματικά,
ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στη
Διακήρυξη της Β’ Φάσης και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.

3.1.2.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΙΦΣ κατά την λειτουργία των
υποδομών αυτών θα καλύπτεται από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ.. Ειδικότερα, μετά την έναρξη
λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, μέσω του ΠΔΕ,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου
ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, για την πενταετή λειτουργία,
σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης,

3.2. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματός της για
τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης, σύμφωνα με την
παράγραφο 1.11 της παρούσας, η αντίστοιχη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αρχικού
προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25% αυτού.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με πόρους που θα συνεισφέρει η
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1)
Άρθρο 4: Διαδικασία επιλογής ΙΦΣ – Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης –
Εφαρμοστέα Νομοθεσία
4.1. Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 3389/2005
(άρθρο 1 παρ. (9)β Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
 τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005) «περί Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.
3483/2006 (ΦΕΚ Α΄ 169) και ισχύει,
 τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «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
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16ης Νοεμβρίου 2005», όπως ισχύει,
 τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «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)»,
 τις διατάξεις του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον
τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου"», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού,
(προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού
ελέγχου

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου»

(ΦΕΚ

Α’

199

/28.09.1999),

όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11.10.2002),
το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329/24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και
το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51 12.3.2012) και


τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
(ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), και

 τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού
4.2. Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο, διάταγμα, κανονισμό ή άλλου είδους νομοθέτημα

ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι γίνεται σε αυτόν
το νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το περιεχόμενο που ισχύει κατά
την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης.
4.3. Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
Α΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – προεπιλογή
Β΄ Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – αξιολόγηση - ανάθεση
4.4. Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους
με

την

υποβολή

αίτησης

συμμετοχής

μέσω

της

κατάθεσης

φακέλου

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 12, 15 και 18 της
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παρούσας.
4.5. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄
Φάση έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κατάλληλων
Υποψηφίων.
4.6. Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει με βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και
21 της παρούσας πρόσκλησης.
4.7. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η «πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 και το
άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1α της Οδηγίας 2004/18). Τα
ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και οι συντελεστές βαρύτητας εκάστου εξ αυτών θα περιληφθούν στη
Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.
Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας
5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας
Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.
5.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο και
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα
ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια
Προξενική Αρχή, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
5.3. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και
θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των Μελών
αυτού, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, είτε με την επίθεση της επισημείωσης ("Αροstile")
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά
θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα
έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους,
(ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις,
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όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις για το
γνήσιο της υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
5.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο των Υποψηφίων, επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά.
5.5. Οι τυχόν προσφυγές του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά του κύρους της διαδικασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
5.6.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των

ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων, του ΙΦΣ και
της ΑΕΕΣ θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων
των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την
Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και
δαπάνη.
Άρθρο 6: Ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής για Αναβολή, ακύρωση και επανάληψη
του Διαγωνισμού ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του
6.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα

οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των
Διαγωνιζομένων ή /και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή, ακόμη, να μην
κατακυρώσει τα αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά
την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή /και τρίτων μερών.
6.2.

Ενδεικτικά, το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού δύναται να ακυρωθεί ή ματαιωθεί, με

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται μετά από γνώμη της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στις παρακάτω περιπτώσεις:
6.2.1.

για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού,

6.2.2.

εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού,

6.2.3.

εάν λήξει η ισχύς των προσφορών, όπου, τυχόν, προβλέπεται και δεν δοθούν οι
απαιτούμενες παρατάσεις από τους Διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση αυτή η

19

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη διαδικασία με εκείνες τις
προσφορές για τις οποίες δόθηκαν οι, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενες παρατάσεις
ισχύος τους.
6.2.4.

εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό ή οικονομικά
ασύμφορο,

6.2.5.

εάν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα
Αρχή, ή

6.2.6.

εάν ανακληθεί η από 28.02.2012 απόφαση υπαγωγής της ΔΕΣΔΙΤ, με την οποία η
παρούσα σύμπραξη υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

6.3.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού, να αποφασίσει παράλληλα με την ακύρωση ή ματαίωση του
Διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη
των μη ουσιωδών όρων του, ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον
στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1
(α) του Ν. 3389/2005 και της παραγράφου (3) στοιχ. α) και δ) και των άρθρων 24 - 25 του

Π.Δ. 60/2007 (άρθρων 30 - 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
6.4.

Εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,

μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του Διαγωνισμού ή /και να αναμορφωθεί ανάλογα το
αποτέλεσμά του από την Αναθέτουσα Αρχή ή να αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η
επανάληψή του από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη, σε όλες τις
περιπτώσεις μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
6.5.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή

η απόκλιση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, θα είναι αιτιολογημένες και θα λαμβάνονται υπό την επιφύλαξη των θεμελιωδών
αρχών και των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων.
6.6.

Αν ο Διαγωνισμός ακυρωθεί, ματαιωθεί ή επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες
ή οι Διαγωνιζόμενοι, καθώς και ο ΙΦΣ δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης.
6.7.

Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες και οι Διαγωνιζόμενοι θα

βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στις φάσεις του Διαγωνισμού χωρίς η
Αναθέτουσα Αρχή να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.
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6.8.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου /Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί

κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
Άρθρο 7: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
7.1. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε
Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει πλήρη γνώση της
παρούσας πρόσκλησης, των παραρτημάτων αυτής και των στοιχείων και εγγράφων, που τη
συνοδεύουν, και της ισχύουσας νομοθεσίας.
7.2. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε
Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους και τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 8: Γραφείο Δεδομένων - Επιθεώρηση Ακινήτων
8.1. Κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και πριν την υποβολή των Δεσμευτικών
Προσφορών, θα λειτουργήσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα ή οπουδήποτε
αλλού, τυχόν, ορισθεί, Γραφείο Δεδομένων, από το οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να
συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες για το Έργο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την
Αναθέτουσα Αρχή. Κατάλογος των στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στο Γραφείο Δεδομένων
θα περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να συμπληρώσει
τον κατάλογο των στοιχείων του Γραφείου Δεδομένων, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους
διαγωνιζόμενους.
8.2. Οι Διαγωνιζόμενοι που θα συνεχίσουν στην Β΄ Φάση, θα έχουν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν τους χώρους των ακινήτων, όπου θα εγκατασταθεί-διασυνδεθεί ο εξοπλισμός του
ΟΣΠΔ κατόπιν προηγούμενης υποβολής σχετικού έγγραφου αιτήματος προς την Αναθέτουσα
Αρχή και συνεννόησης με αυτήν.
8.3. Οι Ενδιαφερόμενοι ή οι Υποψήφιοι θα πρέπει, με φροντίδα, μέσα και δαπάνες τους, να
έχουν ή να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ευρύτερης περιοχής και των επιμέρους
γεωγραφικών τομέων, όπου θα υλοποιηθεί το έργο του ΟΣΠΔ, η δε υποβολή φακέλου
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά τεκμήριο ότι οι Ενδιαφερόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των
συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων της περιοχής αυτής και των τομέων αυτών.
Άρθρο 9: Αναθέτουσα Αρχή
9.1. Αναθέτουσα Αρχή είναι

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων
9.2. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:

21

Διεύθυνση: Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7767XXX
Fax: 210 7767XXX
e-mail: XXXXXXX@justice.gov.gr
Διεύθυνση Internet (URL): http://www.ministryofjustice.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.3. Για τις ανάγκες ελέγχου των στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
αξιολόγησή τους, καθώς και για τη διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών
του Διαγωνισμού (Α΄ και Β΄ Φάση), σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, , η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
9.4.

Η μεταβολή ή αλλαγή της μορφής της νομικής προσωπικότητας ή η καθολική ή η ειδική

διαδοχή ή η μεταβολή της σύνθεσης των αρχών, οργανισμών, εταιριών ή υπηρεσιών, που
αναφέρονται στην παρούσα ή η αλλαγή έδρας ή η μεταφορά των γραφείων σε άλλη
διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προόδου της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τους Ενδιαφερόμενους /Υποψηφίους
/Προεπιλεγέντες /Διαγωνιζόμενους στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο

10:

Παραλαβή

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

–

Παροχή

διευκρινίσεων
10.1. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από την Αναθέτουσα
Αρχή στην Αθήνα, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω. Αρμόδιος
για τη διανομή των τευχών και την παροχή σχετικών πληροφοριών κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας, που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω.
10.2. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναθέτουσα Αρχή με
την καταβολή ποσού τριακοσίων πενήντα Ευρώ (350 €).
10.3. Για την παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα προσκομίζεται
σχετική απλή εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου και κάτω από
την εταιρική σφραγίδα (αν πρόκειται για οποιασδήποτε μορφής εταιρεία), στην οποία θα
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένου
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του ονοματεπωνύμου του παραλήπτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της επωνυμίας
του και του ονοματεπωνύμου του νομίμου εκπροσώπου του, καθώς και της πλήρους
διεύθυνσης επικοινωνίας, τηλεφώνου και αριθμού φαξ.
10.4. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς την παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφόσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά, έχουν καταβάλλει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά ποσά και επιπλέον τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή
της. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω των
Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή
μέσω ιδιωτικών εταιριών κατ’ επιλογήν του Ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της σε αυτόν.
10.5. Οι

Ενδιαφερόμενοι

έχουν

τη

δυνατότητα

να

λαμβάνουν

συμπληρωματικές

πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα, υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις
στην Αναθέτουσα Αρχή και στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2
της παρούσας (με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) το αργότερο μέχρι δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή
διευκρινίσεων ή προσθέτων πληροφοριών και θα απαντήσει σε αυτά εγγράφως,.
10.6. Οι έγγραφες απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των Ενδιαφερομένων
θα κοινοποιούνται σε όλους τους Ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την παρούσα, χωρίς να
αναφέρεται ποιος εξ αυτών υπέβαλε την ερώτηση, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10.7. Μετά από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα γίνεται καμία διευκρίνιση
όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή άλλη επικοινωνία.
10.8. Οι Ενδιαφερόμενοι ή οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 11: Πληροφορίες για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού
11.1. Στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα δικαιούνται να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας
Δεσμευτική Προσφορά (τεχνική και οικονομική), μόνον οι Διαγωνιζόμενοι.
11.2. Στους Προεπιλεγέντες θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία
θα κληθούν να παραλάβουν τη διακήρυξη της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού μαζί με τα λοιπά
τεύχη και στοιχεία που θα τη συνοδεύουν. Με την ίδια επιστολή θα καλούνται να
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συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, υποβάλλοντας τη σχετική Δεσμευτική
Προσφορά τους. Η επιστολή αυτή θα αποσταλεί στους Προεπιλεγέντες τουλάχιστον εξήντα
(60) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα οριστεί για την υποβολή της Δεσμευτικής
Προσφοράς τους.
11.3. Μαζί με τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης, θα δοθούν στους Διαγωνιζόμενους, μεταξύ άλλων, οι
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του Έργου, οι προδιαγραφές αποτελέσματος, οι απαιτήσεις
διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και των συστημάτων του ΟΣΠΔ κ.λ.π., καθώς και σχέδιο
της Σύμβασης Σύμπραξης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει εγγράφως σχόλια και
παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζομένους, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα με τη
Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το τελικό κείμενο του
σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την αδέσμευτη κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής, θα διανεμηθεί στους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να υποβληθεί
από αυτούς μονογεγραμμένο μαζί με τη Δεσμευτική τους Προσφορά.
11.4. Κατά τη Β΄ Φάση, οι Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
11.5. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, καθώς και
αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από του
διαγωνιζόμενους επί του σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, της αξιολόγησης των Δεσμευτικών
Προσφορών και της ανάθεσης του έργου, θα περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης.
Άρθρο 12: Χρόνος και τρόπος υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
12.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, με τρόπο
σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις (ημ/νια

και ώρα υποβολής) Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως
απαράδεκτοι.
12.2. Όλες οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:


«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Διαγωνισμό Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με
Κλειστή Διαδικασία για το Έργο Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση
Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»



«Υποψήφιος» (πλήρης επωνυμία Υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email)



«Αντίκλητος» (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)
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«Αναθέτουσα Αρχή»:

το

Υπουργείο

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων.



Η ημερομηνία διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού, δηλαδή

…………2012,

ημέρα ……….. και ώρα 12.00.


Η σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού».

Στην περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων
των Μελών που την απαρτίζουν.
12.3. Ο άνω φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε Υποψηφίου θα περιλαμβάνει δύο
επιμέρους υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
στοιχεία ως εξής:
12.3.1. Στον «Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», (εφεξής «Υποφάκελος Α΄»), ο
οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα,
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, έγγραφα.
12.3.2. Στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων», (εφεξής «Υποφάκελος Β΄»), ο οποίος θα
υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, δύο πλήρη (2) αντίγραφα και ένα αντίγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή (CD), στα οποία θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα, σύμφωνα με
το άρθρο 18 της παρούσας, έγγραφα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή
Microsoft Word ή Microsoft Excel), κατά περίπτωση.
12.4. Οι δύο υποφάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια
στοιχεία όπως ο εξωτερικός φάκελος, σύμφωνα με την παράγραφο 12.2 και επιπλέον την
ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ», κατά περίπτωση.
12.5. Το πρωτότυπο κάθε ενός από τους υποφακέλους Α΄ και Β΄ θα πρέπει να φέρει συνεχή
αρίθμηση όλων των σελίδων και μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Υποψηφίου ή του
Εκπροσώπου του Υποψηφίου σε κάθε φύλλο.
12.6. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπων και αντιγράφων ή της έντυπης και της
ηλεκτρονικής μορφής των στοιχείων που υποβάλλονται, υπερισχύει το πρωτότυπο σε έντυπη
μορφή.
12.7. Σε περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των παραγράφων 12.1 και 12.2 της παρούσας, τότε τα αντίγραφα είναι
δυνατόν να συσκευάζονται κατάλληλα και να συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
12.8. Τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στα στοιχεία αυτά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι καθαρογραμμένη και να μονογραφηθεί σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 12.5 ανωτέρω.
12.9. Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες προς τους
σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα απορριφθούν. Σε
περίπτωση που στο περιεχόμενο των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, θα πρέπει σε ειδικό τμήμα
ορισμών να επεξηγείται η έννοια τους.
12.10. Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω και στο πρωτόκολλο αυτής, το
αργότερο μέχρι την καταληκτική προθεσμία, που αναφέρεται στην παράγραφο 12.1 ανωτέρω.
12.11. Επίσης,

οι

φάκελοι

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

μπορούν

να

αποστέλλονται

ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (στην
ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω) με ευθύνη του
Υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο, που θα περιέλθουν αυτοί στην Αναθέτουσα
Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, οι φάκελοι θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν
ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα, που ορίζονται στην παράγραφο 12.1 ανωτέρω. Στην
περίπτωση της αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη
παραλαβή ή τη μη παραλαβή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή για το περιεχόμενο
των φακέλων που τον συνοδεύουν.
12.12. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι, που θα υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ο οποίος θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει
ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών
και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα,
έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της
έγκαιρης υποβολής των φακέλων τους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για την έγκυρη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό η προ της λήξης της προθεσμίας ταχυδρόμηση ή αποστολή του
φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πάντως, σε περίπτωση που φάκελος εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τυχόν, παραληφθεί ή /και πρωτοκολληθεί μετά την ως άνω καταληκτική
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προθεσμία υποβολής, αυτός θα απορριφθεί και θα επιστραφεί στον Υποψήφιο που τον
υπέβαλε, χωρίς να ανοιχθεί.
12.13. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα
ανωτέρω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Τον αποκλεισμό επίσης, του Υποψηφίου συνεπάγεται η
υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που παραβαίνει απαράβατους και ουσιώδεις
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
12.14. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της, οποτεδήποτε και

μέχρι την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του σταδίου
εξέτασης τυχόν προσφυγών του άρθρου 23, να καλέσει τους Υποψηφίους να
συμπληρώσουν ή /και να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα
με το άρθρο 22 της παρούσας.
12.15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από
τον Υποψήφιο /Διαγωνιζόμενο αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων)
των όρων του. Φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει ή συνάγεται από το
περιεχόμενό του μη αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή την
αποδοχή υπό αίρεση ή θέτει πρόσθετους όρους αποκλείεται και δεν αξιολογείται. Επίσης, υπό
την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 22 της παρούσας, τυχόν παραβίαση των όρων και
των προϋποθέσεων, που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση και που έχουν χαρακτηρισθεί ως
απαράβατοι ή που είναι ουσιώδεις, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου.
12.16. Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνονται δεκτοί μόνο για το σύνολο του
αντικειμένου της παρούσας σύμπραξης. Δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται ως απαράδεκτοι
φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται για μέρος του άνω αντικειμένου.
Άρθρο 13: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
13.1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή
σε Ένωση Προσώπων, εφόσον:
13.1.1.

τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν
υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. οι οποίες
προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων ή έχουν
κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997
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(ΦΕΚ Α΄ 139/27.06.1997) «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών»
13.1.2.

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5
μέχρι και 13.8 και 16.1 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

13.2. Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να
έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα Μέλη του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το καθένα έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για τη σύναψη της
Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση από τον ΙΦΣ της ΑΕΕΣ, σύμφωνα και με το άρθρο
1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με
αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα
έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα έχει ιδρυτές
μετόχους τα Μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 13.4 της παρούσας. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την
Αναθέτουσα Αρχή.
13.3. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
13.3.1.

Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παράδοση σε λειτουργία του Έργου, με
τον Τεχνολογικό Πάροχο Συστήματος

(ΤΠΣ) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε. της παρούσας, ότι θα αναλάβουν το σχεδιασμό, την εγκατάσταση
και την παράδοση σε λειτουργία του ΟΣΠΔ και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά,
ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά συνέπεια στην ΑΕΕΣ, ή
συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
13.3.2.

Για την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και την συντήρηση του
ΟΣΠΔ, με το

Διαχειριστή Συστήματος

(ΔΣ) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της παρούσας, ότι θα αναλάβουν την τεχνική
διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και την συντήρηση του ΟΣΠΔ και κατά
τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά
συνέπεια στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9
της παρούσας.
13.3.3.

Για την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών
δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ, με τον Πάροχο Υπηρεσιών
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Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης» (ΠΥΗ/Α)
Οι συμβάσεις των προηγουμένων υποπαραγράφων 13.3.1. έως Σφάλμα! Το αρχείο

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και στα λοιπά τεύχη που
θα τη συνοδεύουν.
13.4. Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής
κάθε Μέλους αυτής στην Ένωση Προσώπων, το οποίο και δεν θα μεταβάλλεται καθ’ όλη τη
διάρκεια του Διαγωνισμού (εκτός από, τυχόν, επιτρεπόμενες και εγκρινόμενες περιπτώσεις
μεταβολής στη σύνθεση των Υποψηφίων /Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
άρθρο 14.2 κατωτέρω) και θα αποτελεί δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του
συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου ως ΙΦΣ, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους του στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ.
13.5. Ο

Υποψήφιος

θα

πρέπει

να

διαθέτει

σωρευτικά

τα

ελάχιστα

προσόντα

χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:
13.5.1. ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων προ Φόρων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3)
τελευταίες χρήσεις να είναι θετικός, όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές
Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα
σταθμισθεί ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων προ Φόρων κατά τις τρεις τελευταίες
χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το
ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.5.2. κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να διαθέτει

μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000 €)
όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων
Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων
Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης
Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.6. Ο Τεχνολογικός Πάροχος Συστήματος (ΤΠΣ) που θα αναλάβει το σχεδιασμό, την
εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία του ΟΣΠΔ θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα
ακόλουθα κριτήρια:
13.6.1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό ή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών
στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε περίπτωση
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συμμετοχής περισσοτέρων ΤΠΣ, όλοι οι ΤΠΣ πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω
πιστοποιητικό.
13.6.2. Θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και
συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου
εργασιών σε Έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €). Σε
περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα
σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3)
τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του
στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.6.3. Ο ΤΠΣ και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΤΠΣ, τουλάχιστον ένας
απ’ αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία έχουν
συμπληρώσει ένα (1) έτος πλήρους λειτουργίας και τα οποία αθροιστικά ανέρχεται
τουλάχιστον σε πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000€) και αφορούν στο σχεδιασμό,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων «ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου»
όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 και κατωτέρω.
Τα έργα δύνανται να έχουν υλοποιηθεί με μία ή περισσότερες συμβάσεις με τον ίδιο
εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) που ολοκληρώθηκαν εντός της τελευταίας
πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης
υλοποίησης κάθε έργου.
Σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο (έργα) έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο
σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα γίνεται δεκτό μόνο εφόσον ο επικαλούμενος την
εμπειρία ΤΠΣ συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό ή για τμήμα μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου το φυσικό αντικείμενο του έργου
αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει αθροιστικά τα κατωτέρω:


Εγκατάσταση κεντρικών υποδομών εξυπηρετητών και βάσεων δεδομένων



Απομακρυσμένη πρόσβαση από γεωγραφικά διάσπαρτους χρήστες



Καθημερινές συναλλαγές χρηστών (εγγραφές, αναγνώσεις, κτλ)



Ασφαλή τήρηση επιχειρησιακών δεδομένων και πολυμέσων με υψηλή
διαθεσιμότητα
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13.7. Ο Διαχειριστής Συστήματος - ΔΣ που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, την
υποστήριξη της λειτουργίας και τη συντήρηση του ΟΣΠΔ, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:
13.7.1.

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας στην εγκατάσταση ή/ και συντήρηση Έργων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων
του ενός ΔΣ, όλοι οι ΔΣ θα πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό θα
πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και
συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου
εργασιών σε έργα για την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση,
συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού
συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €). Σε περίπτωση που την
υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο
μέσος όρος του κύκλου εργασιών στα ανωτέρω έργα κατά τις τρεις (3) τελευταίες
χρήσεις κάθε ΤΠΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους
δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.

13.7.2.

Ο ΔΣ και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΔΣ, τουλάχιστον ένας
απ’ αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία έχουν
συμπληρώσει ένα (1) έτος πλήρους λειτουργίας και τα οποία αθροιστικά ανέρχεται
τουλάχιστον σε πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000€) και αφορούν την λειτουργική
υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του
εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την
τροποποίηση ή επέκταση αυτών.

13.7.3.

Για την αναπροσαρμογή της αξίας των επικαλούμενων συμβάσεων σε τιμές
01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως
δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012.
Σύμβαση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από τον κάθε
επικαλούμενο αυτήν ΔΣ μόνον κατά το ποσοστό ή το τμήμα συμμετοχής του σε
αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχε στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.

13.8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης (ΠΥΗ/Α) θα πρέπει να πληροί
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σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
13.8.1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης.
Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων (ΠΥΗ/Α), όλοι οι (ΠΥΗ/Α)

πρέπει να

διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.
13.8.2. Θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και
συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου
εργασιών σε Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €). Σε
περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΠΥΗ/Α,
θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3)
τελευταίες χρήσεις κάθε ΠΥΗ/Α, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής
του στους δηλούμενους ΠΥΗ/Α, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.8.3.

Ο ΠΥΗ/Α και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΠΥΗ/Α, τουλάχιστον
ένας απ’ αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία έχουν
συμπληρώσει έξι μήνες παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης/ αποηχογράφησης και τα
οποία αθροιστικά ανέρχονται τουλάχιστον σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€).
Τα έργα δύνανται να έχουν υλοποιηθεί με μία ή περισσότερες συμβάσεις με τον ίδιο
εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) που ολοκληρώθηκαν εντός της τελευταίας
πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης
υλοποίησης κάθε έργου.
Σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο (έργα) έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο
σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα γίνεται δεκτό μόνο εφόσον ο επικαλούμενος την
εμπειρία ΤΠΣ συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό ή για τμήμα μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

13.9. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5
μέχρι και 13.8 ανωτέρω, καθώς και σε σχέση με την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 17
κατωτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να
στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/ και τεχνικής ή/ και επαγγελματικής
ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46
παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18
αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω
φορέων. Στην περίπτωση αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να συναρτάται
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άμεσα με το ρόλο των οικονομικών φορέων που παρέχουν την ικανότητα στον Υποψήφιο
στην εκτέλεση της παρούσας σύμπραξης, ο οποίος και θα αναφέρεται με σαφήνεια στο φάκελο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 14: Μεταβολές στη σύνθεση Υποψηφίων/ Διαγωνιζομένων
14.1. Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και να
εξασφαλισθούν συνθήκες ελεύθερου, πραγματικού και θεμιτού ανταγωνισμού κατά τη
διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο να συμμετέχει μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού σε έναν μόνο Υποψήφιο/
Διαγωνιζόμενο είτε μεμονωμένα, είτε ως Μέλος Ένωσης Προσώπων, είτε ως συνεργαζόμενο
μέρος, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ.
60/2007, Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι
Υποψήφιοι/ Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει ως Μέλος ή με τους οποίους
συνεργάζεται το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
14.2. Επίσης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπων που είναι συνδεδεμένες εταιρείες
κατά την έννοια του άρθρου 42ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με περισσότερες
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είτε ως μέλη Υποψηφίου είτε ως συνεργαζόμενα μέρη με
περισσότερους του ενός Υποψηφίους/ Διαγωνιζομένους. Σε περίπτωση μη τήρησης των
ανωτέρω, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι/ Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση
των οποίων συμμετέχουν ως μέλη οι συνεργάζονται οι ως άνω συνδεδεμένες εταιρείες.
Μεταβολή της σύνθεσης των Προεπιλεγέντων/ Διαγωνιζομένων ή/ και μεταβολή των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της παραγράφου 13.9 της παρούσας, μετά την οριστικοποίηση
του αποτελέσματος της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και πριν τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, που θα προσδιορισθεί στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του
Διαγωνισμού, απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού του Διαγωνιζομένου, εκτός εάν η μεταβολή
αυτή εγκριθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικής αίτησης του
Διαγωνιζομένου. Ειδικότερα:
14.2.1.

Στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως
την πρόθεση μεταβολής του σχήματός του στην Αναθέτουσα Αρχή με τη
δεσμευτική του προσφορά, συνυποβάλλοντας, ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία και
έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την παρούσα, για την
επαναξιολόγησή του μετά τη μεταβολή.

14.2.2.

Αν με τη μεταβολή προστίθενται ή αντικαθίστανται μέλη, θα πρέπει να
συνυποβληθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση την παρούσα Πρόσκληση
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα προτεινόμενα νέα μέλη.
14.2.3.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα επαναξιολογήσει στην περίπτωση αυτή,
εάν ο Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο σύνολό του ή όχι τα κριτήρια
αποκλεισμού και επιλογής της παρούσας, ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία
υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν άνω των έξι (6) αιτήσεων συμμετοχής/ φακέλων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα επαναξιολογηθεί και κατά πόσον εξακολουθεί να
κατέχει τα στοιχεία ικανότητας και εμπειρίας, με βάση τα οποία εκρίθη ως
προεπιλεγείς έναντι των μη Προεπιλεγέντων υποψηφίων. Σε περίπτωση κατά την
οποία από τα ανωτέρω αποτελέσματα της επαναξιολόγησης προκύψει ότι ο
Διαγωνιζόμενος είτε δεν πληροί στο σύνολό του τα κριτήρια συμμετοχής και τα
ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας είτε δεν εξακολουθεί να κατέχει τα
κριτήρια ικανότητας και εμπειρίας, με βάση τα οποία εκρίθη ότι υπερτερούσε έναντι
των λοιπών Υποψηφίων και προεπιλέχτηκε και ότι, συνεπώς, δεν θα είχε
προεπιλεγεί, θα αποκλείεται από τη συνέχεια του Διαγωνισμού και ο Διαγωνισμός θα
συνεχίζεται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δεσμευτικών Προσφορών των
εναπομεινάντων Διαγωνιζομένων.

14.3. Η Αναθέτουσα Αρχή για λόγους εξασφάλισης του ανταγωνισμού δεν επιθυμεί τις
συγχωνεύσεις Υποψηφίων/ Προεπιλεγέντων/ Διαγωνιζομένων. Τέτοιες συγχωνεύσεις θα
οδηγούν στον αποκλεισμό αυτών των Υποψηφίων/ Προεπιλεγέντων/ Διαγωνιζομένων, εκτός
εάν εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατά την απόλυτη κρίση της θα αποφασίσει
εάν υφίσταται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της συγχώνευσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή πάντως δύναται κατά την κρίση της να αποδέχεται ή να απορρίπτει
εγγράφως την αιτούμενη συγχώνευση, τηρώντας τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Άρθρο 15: Περιεχόμενο «Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής»
15.1. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Α΄ τα ακόλουθα έγγραφα και
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο:
15.1.1.

Την αίτηση συμμετοχής - εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντεταγμένη σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από:
15.1.1.1. τον Υποψήφιο (φυσικό πρόσωπο) ή το νόμιμο εκπρόσωπο του
Υποψηφίου (νομικό πρόσωπο) ή
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15.1.1.2. σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους όλων
των Μελών του Υποψηφίου ή τον οριζόμενο, με το κατωτέρω υπό 15.1.3.3. στοιχείο
(vi), έγγραφο, κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Προσώπων.
Η ως άνω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από κατάλογο των
συνημμένων δικαιολογητικών, καθώς και πίνακα, συντεταγμένο σύμφωνα με το
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να ορίζονται
υποχρεωτικά, ρητά και με σαφήνεια, τόσο τα Μέλη του Υποψηφίου όσο και τα
πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά (ΤΠΣ - ΔΣ), τα οποία θα αναλάβουν το
σχεδιασμό,

εγκατάσταση,

υποστήριξη

λειτουργίας,

συντήρηση

και

τεχνική

διαχείριση του ΟΣΠΔ.
15.1.2.

Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου,
15.1.2.1. Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί
τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή ή
δικαστήριο, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα
(σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου).
15.1.2.2. Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, σε
περίπτωση ελληνική Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση
ελληνικής Ε.Π.Ε., ή την απόφαση διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε

περίπτωση ελληνικής Ι.Κ.Ε., ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους
εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου).
15.1.2.3. Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Υποψηφίου, σε
περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.,
με το οποίο:
i.

εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου
στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

ii.

αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την
εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού,

iii.

δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

35

iv.

δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ΙΦΣ, της ΑΕΕΣ,

v.

ορίζει τον εκπρόσωπο για το Διαγωνισμό (ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου) με
εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του
Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται
σχετικά στην παρούσα,

vi.

ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο (ο οποίος δύναται να
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω εκπρόσωπο), με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ
κ.λ.π.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.8 της παρούσας,

Επί Υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόφαση του κατά
το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία
που αναφέρονται ανωτέρω, υπό 15.1.2.3 στοιχεία (i) μέχρι και (vi).
15.1.3.

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων κάθε Μέλος του Υποψηφίου προσκομίζει:,
15.1.3.1. Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε.,
Ε.Π.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί
τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή ή
δικαστήριο, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα
(σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου) για κάθε Μέλος του Υποψήφιου.
15.1.3.2. Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, σε
περίπτωση ελληνική Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση
ελληνικής Ε.Π.Ε., ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης,
έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου) για κάθε Μέλος του
Υποψηφίου.
15.1.3.3. Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε., ή
απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε
Μέλος του Υποψηφίου, με το οποίο το Μέλος:
i.

εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως Μέλους του
Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

ii.

ορίζει το ποσοστό συμμετοχής στον Υποψήφιο και γίνονται αποδεκτά τα
ποσοστά συμμετοχής των λοιπών Μελών του Υποψηφίου,

iii.

αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την
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εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, από κοινού,
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά Μέλη του Υποψηφίου,
iv.

δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεσμευόμενο από κοινού,
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά Μέλη του Υποψηφίου,

v.

δηλώνει ότι δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με τα λοιπά Μέλη του
Υποψηφίου, σε περίπτωση ανακήρυξής του ως ΙΦΣ, την ΑΕΕΣ, καθώς και ότι τα
ποσοστά έκαστου ιδρυτικού μετόχου της ΑΕΕΣ θα είναι τα αυτά με τα
δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής του ως Μέλους του Υποψηφίου,

vi.

ορίζει κοινό για όλα τα Μέλη εκπρόσωπο του Υποψηφίου (ο Εκπρόσωπος
Υποψηφίου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο (Ένωση
Προσώπων) όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις
λοιπές ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,

vii.

ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο του Υποψηφίου (ο οποίος
δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο), με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
φαξ, κ.λ.π.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.8 της
παρούσας προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με
τον Υποψήφιο.

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, Μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται
απόφαση του κατά το νόμο της χώρας του ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό
οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, υπό 15.1.3.3
στοιχεία (i) έως και (vii).
Σε περίπτωση που η υποψήφια Ένωση Προσώπων έχει περιβληθεί τον τύπο της
κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή μορφή, το σχετικό έγγραφο σύστασης της
κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι περιεβλήθη άλλο νομικό τύπο ή
μορφή.
15.1.4.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
15.1.4.1. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο,
Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της
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υπογραφής του δηλούντος, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που
απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2.3 στοιχεία (i) έως και (vi).
15.1.4.2. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι Μέλος του Υποψηφίου,
Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που
απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3.3 στοιχεία (i) έως και (vii).
15.1.5.

Κάθε Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος του Υποψηφίου,
θα πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση αλλοδαπού δικαίου που
δεν προβλέπει την έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης
αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:
15.1.5.1. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση για

έναν ή περισσότερους από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού του άρθρου
43 παρ. 1 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 Οδηγίας 2004/18) που απαριθμούνται
κατωτέρω:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE
L 351 της 29.1.1998, σελ.1),
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77, Οδηγία που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L της 28.12.2001,
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σελ. 76).
15.1.5.2. δεν

τελεί

υπό

πτώχευση,

ειδική

εκκαθάριση,

παύση

εργασιών,

αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους
εγκατάστασής του
15.1.5.3. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ειδικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, εξυγίανσης ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του
15.1.5.4. δεν έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους όπου εκδόθηκε η απόφαση, και
η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή
15.1.5.5. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
15.1.5.6. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή
των εισφορών κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης υπέρ των εργαζομένων
του (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή
και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης
15.1.5.7. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή φόρων
και τελών (φορολογική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ένορκη βεβαίωση ή η δήλωση επί εγγράφου ανάλογης
αποδεικτικής ισχύος στην περίπτωση αλλοδαπού δικαίου θα υποβάλλεται: α) προκειμένου περί
Ο.Ε. ή Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, β) προκειμένου περί Ε.Π.Ε.,

Ι.Κ.Ε από τους διαχειριστές και γ) προκειμένου περί Α.Ε. από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς το σημείο 15.1.5.1. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε.
ως προς τα σημεία 15.1.5.2. έως 15.1.5.7. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η
ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του.
15.2. Ο Διαγωνισμός διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄
30/14.2.2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου
αυτού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο σε Υποψηφίους που πληρούν τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού. Για την παραδεκτή συμμετοχή
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τους στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξωχώριων
εταιρειών της παραγράφου 4.α΄ του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005.
Επίσης, επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι ανώνυμες εταιρείες που είναι
εισηγμένες

σε

χρηματιστηριακή

αγορά

του

κράτους

εγκατάστασής

τους,

συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Συγκεκριμένα προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.2.1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο),
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με
ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
15.2.2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής
τους υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προσκομίζουν:
15.2.2.1. πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
15.2.2.2. αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
15.2.2.3. κάθε άλλο στοιχείο, αναφορικά με γεγονός που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής του
φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών.
15.2.3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των
μετοχών τους κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους, προσκομίζουν:
15.2.3.1.

βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από

αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται
Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ή του Μέλους αυτού,
15.2.3.2.

έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον

ποσοστό 1% των μετοχών,
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15.2.3.3.

αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση

μετόχων (που κατέχουν ποσοστό, τουλάχιστον, 1%), σύμφωνα με την τελευταία
γενική συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
15.2.3.4.

αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση

αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν
όμως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε ο
Υποψήφιος αποκλείεται.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική
μορφή, τότε θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου του
Υποψηφίου ή του Μέλους του Υποψηφίου και να υποβληθεί τούτο σε έντυπη μορφή, η οποία
θα φέρει ημερομηνία και θα υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο του Υποψηφίου ή του
Μέλους του Υποψηφίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρησή του, το οποίο και θα
βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του.
15.3. Προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής
ικανότητας της παραγράφου 13.5 της παρούσας, ο Υποψήφιος και, σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων, κάθε Μέλος της, θα υποβάλει:
15.3.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις Τριών Τελευταίων Χρήσεων,
15.3.2. πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του Υποψηφίου για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις
συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας,
15.3.3. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της παρούσας, που θα
υπογράφεται από τον Εκπρόσωπο Υποψηφίου, ή τον κοινό Εκπρόσωπο Υποψηφίου, με
την οποία θα βεβαιώνει ότι θα χρηματοδοτήσει το Έργο, αποκλειστικά με δανειακά ή/
και ίδια κεφάλαια, το ύψος των οποίων θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του
Έργου.
15.4. Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να υλοποιήσει το τεχνικό αντικείμενο
του ΟΣΠΔ θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.4.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.6.1, κάθε ΤΠΣ υποχρεούται να
υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό ή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών
στον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
15.4.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.6.2, κάθε ΤΠΣ υποχρεούται να
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υποβάλει:
15.4.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και
πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, και
15.4.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που
περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.
15.4.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.6.3, ο ΤΠΣ και, σε περίπτωση
συμμετοχής περισσοτέρων ΤΠΣ, τουλάχιστον ένας εξ αυτών, υποβάλλει Υπεύθυνη
Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, δηλώνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη
εμπειρία. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται είτε από νόμιμα επικυρωμένο
αντίγραφο της σύμβασης/ των συμβάσεων υλοποίησης του επικαλούμενου έργου,
άλλως από αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα στοιχεία του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 είτε από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα
ζητούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.
Επιπλέον, θα υποβάλει πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή του εργοδότη (δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα
πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και
προσωρινή ή οριστική παραλαβή του επικαλούμενου έργου.
15.5. Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Έργου, σύμφωνα
με την παράγραφο 13.7 της παρούσας πρόσκλησης και αναφορικά με τον προτεινόμενο ΔΣ
που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου θα
πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.5.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.7.1, κάθε ΔΣ υποχρεούται να
υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
διασφάλισης

ποιότητας

στην

εγκατάσταση

ή/

και

συντήρηση

συστημάτων

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
15.5.2. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.7.1, ο ΔΣ και, σε περίπτωση
συμμετοχής περισσοτέρων ΔΣ τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλει πίνακα,
συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9, ο οποίος συνοδεύεται από:
15.5.2.1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, και
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15.5.2.2. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην
παράγραφο 13.7.1, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν
τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου
ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9,
15.5.2.3. Επιπλέον, θα υποβάλουν πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από
την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα
αναφέρεται και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή
των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
15.6. Εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 13.9, τότε στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα
πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.6.1. Τα στοιχεία της πλήρους νομιμοποίησης των φορέων αυτών σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις παραγράφους 15.1.2.1, 15.1.2.2, 15.1.3.1 και 15.1.3.2 ανωτέρω.
15.6.2. Απόφαση

του

διοικητικού

συμβουλίου

ή

του

αρμοδίου

καταστατικού

της

εκπροσώπησης οργάνου του φορέα, με την οποία:
15.6.2.1. θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον
Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής ή/ και τεχνικής ή/ και επαγγελματικής ικανότητας
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της
Σύμβασης Σύμπραξης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να
αναφέρεται στους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο,
15.6.2.2. θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους
πόρους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης,
15.6.2.3. θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει
δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το
Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη δέσμευση
του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλει
αναφορικά με τις απαιτήσεις των περιπτώσεων 15.6.2.1 και 15.6.2.2 της παρούσας
παραγράφου σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο.
15.6.3. Υπεύθυνη Δήλωση, συντεταγμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 της παρούσας,
από την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική
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συνεργασία με την ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ, σε περίπτωση που ο
Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.
15.6.4.

Την ένορκη βεβαίωση της παραγράφου 15.1.5, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παράγραφο αυτή.

15.6.5.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται και κάνει χρήση της
ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων για την πλήρωση των απαιτήσεων της
παραγράφου 13.5, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.3 για τον
οικονομικό φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική/τεχνική
ικανότητα στον Υποψήφιο.

15.6.6.

Σε περίπτωση που ο παρέχων την τεχνική/ χρηματοοικονομική ικανότητα οικονομικός
φορέας είναι ΤΠΣ, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.4, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα
αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον Υποψήφιο, σε
περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.

15.6.7.

Σε περίπτωση που ο παρέχων την τεχνική/ χρηματοοικονομική ικανότητα οικονομικός
φορέας είναι ΔΣ, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.5, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα
αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον Υποψήφιο, σε
περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.

15.7. Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα ενεργεί
ως εκπρόσωπός του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ανάθεση της Σύμβασης
Σύμπραξης (Εκπρόσωπος Υποψηφίου), και δύναται να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο
Υποψηφίου. Ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου και ο αναπληρωτής του θα ενεργούν ως κύριοι (ή
επικεφαλής) εκπρόσωποι σε όλες τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις με την Αναθέτουσα Αρχή
μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και θα δύνανται, μετά από την παροχή σχετικής νόμιμης
εξουσιοδότησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα, να υπογράφουν ή/ και
μονογράφουν τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν με βάση την παρούσα.
Ο Υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας των παραπάνω προσώπων, τον τρόπο
επικοινωνίας τους με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών
(ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, κ.λ.π.). Οι προβλεπόμενες ενστάσεις και
προσφυγές μπορούν να υπογραφούν και ασκηθούν αποκλειστικά δια του Εκπροσώπου
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Υποψηφίου ή του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο ο
ορισμός Εκπροσώπου Υποψηφίου είναι προαιρετικός.
15.8. Επίσης, κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει έναν Αντίκλητο, κάτοικο Ελλάδας,
παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και
αριθμό fax, κ.λπ.). Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει τα
κοινοποιούμενα έγγραφα και να έρχεται σε επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, σε
περίπτωση που αυτό απαιτείται. Ο ως άνω διορισμός αντικλήτου θα συνοδεύεται από
Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του διορισθέντος ως αντικλήτου. Το πρόσωπο του
αντικλήτου μπορεί να είναι και το ίδιο με το πρόσωπο του Εκπροσώπου Υποψηφίου ή του
αναπληρωτή του.
Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 15.7 και 15.8 θα πρέπει να δύνανται να
συνεννοούνται στην ελληνική γλώσσα.
15.9. Αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται τα ελάχιστα προσόντα
χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής και τεχνικής ικανότητας, σημειώνεται ότι, σε
περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των Οικονομικών
Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές
Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων
και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις
σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
15.10. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται στο παρόν
άρθρο πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους, τυχόν δε μη υποβολή τους επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου από τη
διαδικασία ανάθεσης.
Άρθρο 16: Λόγοι Αποκλεισμού – Έλεγχος στοιχείων προσωπικής κατάστασης
16.1. Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις του
άρθρου 13 της παρούσας ή/ και δεν προσκομίζει τα επί ποινή αποκλεισμού απαιτούμενα
δικαιολογητικά του άρθρου 15. Επίσης αποκλείεται από τη διαδικασία ο Υποψήφιος στο
πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις της
παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται κατωτέρω στην
παράγραφο 16.4.
16.2. Διευκρινίζεται ότι εάν αναφορικά με οποιονδήποτε από τους οικονομικούς φορείς, για
τους οποίους αναφέρεται σχετικά στις παραγράφους 13.9 και 15.6, είτε δεν προσκομίζονται τα
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απαραίτητα δικαιολογητικά, δεσμεύσεις και λοιπά στοιχεία, είτε από τα δικαιολογητικά αυτά
προκύπτει ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο
16.1, τότε ο Υποψήφιος δεν αποκλείεται άνευ ετέρου από το Διαγωνισμό, αλλά δεν
λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν προσμετρώνται κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
στοιχείων του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία του οικονομικού αυτού φορέα
που προσκομίσθηκαν και στα οποία στηρίζεται ο Υποψήφιος.
16.3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, ο Διαγωνιζόμενος με τον οποίο η
Αναθέτουσα Αρχή θα συμβληθεί σε αυτή, θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
προσωπικής κατάστασης Υποψηφίου σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στη Β’ Φάση
του Διαγωνισμού.
16.4. Επίσης ο Διαγωνιζόμενος με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να υπογράψει τη
Σύμβαση Σύμπραξης θα αποκλείεται και θα καλείται ο επόμενος σε κατάταξη Διαγωνιζόμενος,
σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που
από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών προκύψει ότι συντρέχει στο πρόσωπο
του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε οποιοδήποτε από τα Μέλη
του (αν πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) λόγος αποκλεισμού εκ των προβλεπομένων στο
άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 2 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και,
συγκεκριμένα, ένας από τους παρακάτω λόγους:
16.4.1. Τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις
κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του, ή έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.
16.4.2. Έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
16.4.3. Έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τη
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νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
του διαγωγή.
16.4.4. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο που ενδέχεται να διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
16.4.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής

ασφάλισης,

σύμφωνα

με

τις νομοθετικές

διατάξεις

του κράτους

εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
16.4.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
16.4.7. Έχει υποβάλει σοβαρή ψευδή δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται με βάση την παρούσα ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4 και 16.4.7 και εφόσον πρόκειται για
νομικό πρόσωπο, αποκλεισμός επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει Μέλος
της διοίκησης του νομικού προσώπου, από τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 15.1.5 της παρούσας.
16.5. Σε περίπτωση που στο κράτος εγκατάστασης, περιλαμβανομένου και του ελληνικού
κράτους, δεν εκδίδεται οποιοδήποτε από τα παραπάνω πιστοποιητικά και έγγραφα αναφορικά
με την προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις της παραγράφου 16.4, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αντικαθίστανται ή θα
συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου (ή του Μέλους, στο οποίο το
δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων), η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του οικείου κράτους εγκατάστασης, με τις ίδιες
προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο. Στην
περίπτωση, που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος εγκατάστασης, τα
δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
εγκατάστασης. Σε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω βεβαιώσεις ή δηλώσεις θα πρέπει
οπωσδήποτε να αναφέρεται, πέραν του ότι ο Υποψήφιος ή το Μέλος του δεν τελεί στην
κατάσταση ή διαδικασία, την οποία και θα πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο έγγραφο ή
πιστοποιητικό, και η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρχές του
κράτους εγκατάστασής του.
16.6. Υπενθυμίζεται ότι στον παρόντα Διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται α) οι διατάξεις
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περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της
τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’» και την απόφαση
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β΄1590)] και β) οι διατάξεις του Ν. 2741/99 «περί
προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α’ 199 /28.09.1999), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11.10.2002), το Ν.
3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α’ /24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄/267 /3.12.2007) και το
άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007). Τα δικαιολογητικά που θα κληθεί να
προσκομίσει ο Διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί ως Προσωρινός Ανάδοχος-ΙΦΣ προ της
υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα διευκρινισθούν
στα τεύχη της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.
Άρθρο 17: Κριτήρια Προεπιλογής
Οι Υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν ως προς την χρηματοοικονομική τους ευρωστία και τεχνική
και επαγγελματική τους ικανότητα με βάση τα υποκριτήρια και τη βαθμολογία των πινάκων
που ακολουθούν. Η βαθμολογία αυτή είναι προκαθορισμένη, δηλαδή δεν υφίσταται περίπτωση
ενδιάμεσης βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία του κάθε Υποψηφίου ισούται με το άθροισμα
των βαθμών που λαμβάνει σε κάθε επιμέρους υποκριτήριο.
17.1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ευρωστία (Μέγιστη βαθμολογία: 55
βαθμοί)

17.1.1. Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί)

Α.1

Μέσος όρος τριετίας Ιδίων Κεφαλαίων Υποψηφίου

Βαθμοί

€ 3.000.000. ≤ Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου ≤ € 6.000.000

2,5

€ 6.000.000 < Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου ≤ € 9.000.000

5

Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου > € 9.000.000

10

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.1 θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων
Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, με βάση τις Οικονομικές
Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα
σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους
της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.

17.1.2. Κύκλος εργασιών του Τεχνολογικού Πάροχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση
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Έργων

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

(μέγιστη βαθμολογία

υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)

Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ

Βαθμοί

€ 1.000.000 ≤ Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ ≤ € 2.000.000

5

€ 2.000.000 < Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ ≤ € 4.000.000

10

Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ > € 4.000.000

15

Α.2

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.2, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών που αφορά σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, του ΤΠΣ που έχει
δηλωθεί ότι θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση που την υλοποίηση του
Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ με συντελεστή
στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την
υλοποίηση του Έργου.

17.1.3. Κύκλος εργασιών του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μέγιστη βαθμολογία
υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)

Α.3

Κύκλος εργασιών ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης
Έργων ΤΠΕ

Βαθμοί

€ 1.000.000  Κύκλος εργασιών ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ  € 2.000.000

5

€ 2.000.000 < Κύκλος εργασιών ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ  € 4.000.000

10

Κύκλος εργασιών ΔΣ συντήρησης ή/ και εγκατάστασης σε υπηρεσίες
Έργων ΤΠΕ > € 4.000.000

15

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου, Α.3, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ του ΔΣ που
έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση
του Έργου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση που την τεχνική διαχείριση,
υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΔΣ, θα
σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και

49

εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε ΔΣ, με συντελεστή
στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΔΣ που θα αναλάβουν την τεχνική
διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου.

17.1.4. Κύκλος εργασιών του

ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης

(μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Κύκλος Εργασιών σε Έργα Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης

Βαθμοί

€ 300.000 ≤ Κύκλος Εργασιών σε Έργα Η/Α ≤ € 500.000

5

€ 500.000 < Κύκλος Εργασιών σε Έργα ≤ € 1.000.000

10

Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ > € 1.000.000

15

Α.4

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.4, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών που αφορά σε Έργα Η/Α κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, του Υποψηφίου.
17.2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (Μέγιστη Βαθμολογία: 45 βαθμοί)

17.2.1. Εμπειρία του Τεχνολογικού Παρόχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ
με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων (μέγιστη βαθμολογία

υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία των ΤΠΣ στην υλοποίηση
Έργων ΤΠΕ την τελευταία πενταετία, με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των
υπογεγραμμένων συμβάσεων.
Εμπειρία ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ
€ 500.000 ≤ Συνολική αξία συμβάσεων ≤ € 1.000.000

Βαθμοί
5

Β.1
€ 1.000.000 < Συνολική αξία συμβάσεων ≤ € 2.000.000

10

Συνολική αξία συμβάσεων> € 2.000.000

15

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.1, ισχύουν τα εξής:
17.2.1.1. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του
έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ,
(500.000

€) σε τιμές 01.01.2012, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα
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ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω
έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον
παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης τους. Για
την αναπροσαρμογή της αξίας ενός έργου σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η
μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
κατασκευής του έργου έως την 01.01.2012.
17.2.1.2. Σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία της σύμβασης ανά
έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΤΠΣ στην
ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

17.2.2. Εμπειρία του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία , βάσει σύμβασης με διάρκεια
τουλάχιστον ενός (1) έτους ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) έτους (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί).
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία του που έχει δηλωθεί ότι θα
αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου, με βάση
το ύψος της μεγαλύτερης σύμβασης συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργου ΤΠΕ για τον ίδιο
εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ), κατά την τελευταία πενταετία.
Εμπειρία, στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και

Βαθμοί

εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ

Β.2

€ 500.000  Αξία σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ  € 1.000.000

5

€ 1.000.000 < Αξία σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ ≤ € 2.000.000

10

Αξία σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης

15

Έργων ΤΠΕ > € 2.000.000

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας
πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής του φακέλου εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, βάσει σύμβασης με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1)
έτους ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.
Η αξία της επικαλούμενης σύμβασης θα πρέπει να δηλώνεται σε τιμές 01.01.2012. Για την
αναπροσαρμογή της αξίας της σύμβασης σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012. Στην
περίπτωση που η επικαλούμενη σύμβαση ή οι επικαλούμενες ανανεούμενες συμβάσεις
αναλήφθηκαν από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα ληφθούν υπόψη μόνον κατά το ποσοστό
συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΔΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο
κοινοπραξία.
Στις επικαλούμενες συμβάσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στην υποχρεωτική
συντήρηση έργων μετά την ολοκλήρωσή τους, υπό τον όρο ότι προκύπτει σαφώς το είδος και
το αντικείμενο των υπηρεσιών συντήρησης και το αναλογούν συμβατικό αντάλλαγμα.
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου Β.2 αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία του ΔΣ που έχει δηλωθεί
ότι θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου, με
βάση το αντικείμενο της σύμβασης (εγκατάσταση ή/ και συντήρηση εξοπλισμού ΟΣΠΔ)
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.2 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που
επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν
μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΔΣ στην ανάδοχο
σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας
πενταετία

πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής του φακέλου εκδήλωσης

ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό.

17.2.3. Εμπειρία του Υποψηφίου στην υλοποίηση Έργων Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης την
τελευταία πενταετία (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία του ΠΥΗ/Α κατά την
τελευταία πενταετία, βάσει συμβάσεων σε όλα τα επικαλούμενα Έργα που υλοποιήθηκαν με
μία ή περισσότερες συμβάσεις, που ανατέθηκαν από τον ίδιο εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα) και οι οποίες περαιώθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή του
φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
έναρξης υλοποίησης κάθε έργου.

52

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία των ΠΥΗ/Α στην υλοποίηση
Έργων Η/Α

την τελευταία πενταετία, με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των

υπογεγραμμένων συμβάσεων.
Εμπειρία ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων Η/Α

Βαθμοί

€ 100.000 ≤ Συνολική αξία συμβάσεων ≤ € 500.000

5

€ 500.000 < Συνολική αξία συμβάσεων ≤ € 1.000.000

10

Συνολική αξία συμβάσεων> € 1.000.000

15

Β.3

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3, ισχύουν τα εξής:
17.2.3.1. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του
έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον
(100.000

εκατό χιλιάδες Ευρώ,

€) σε τιμές 01.01.2012, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα
ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω
έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον
παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης τους. Για
την αναπροσαρμογή της αξίας ενός έργου σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η
μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
κατασκευής του έργου έως την 01.01.2012.
17.2.3.2. Σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία της σύμβασης ανά
έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α
στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που
επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν
μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α στην ανάδοχο
σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.
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Άρθρο 18: Περιεχόμενο Υποφακέλου «Ουσιαστικών Προσόντων»
18.1. Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Β’ τα στοιχεία που
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αξιολογηθεί
και βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολογία που αναφέρονται στο άρθρο 17 της
παρούσας.
18.2. Ειδικότερα τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα
πρέπει να αποδεικνύουν:
18.2.1. την οικονομική και χρηματοοικονομική ευρωστία, η οποία αξιολογείται με βάση:
18.2.1.1. τα Ίδια Κεφάλαια του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.1 της
παραγράφου 17.1.1.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα
πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της
παρούσας. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές
Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.1.2. τον κύκλο εργασιών που αφορά σε Έργα ΤΠΕ, του Τεχνολογικού Παρόχου
Συστήματος (ΤΠΣ), σύμφωνα με το κριτήριο Α.2 της παραγράφου Σφάλμα! Το

αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα
πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της
παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον
πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές
Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.1.3. τον κύκλο εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις του Διαχειριστή
Συστήματος (ΔΣ) σύμφωνα με το κριτήριο Α.3 της παραγράφου 17.1.3.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα
πρέπει να υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων
κάθε δηλούμενου ΔΣ, καθώς και πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
11 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στον πίνακα αυτό.
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18.2.1.4. τον

κύκλο

εργασιών

που

αφορά

σε

Έργα

Υπηρεσιών

Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης , του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.4 της
παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα
πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της
παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον
πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές
Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.2. την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αξιολογείται με βάση:
18.2.2.1. την εμπειρία των Τεχνολογικών Παρόχων Συστήματος (ΤΠΣ) που θα
αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ

με βάση τη

συνολική αξία των υπογεγραμμένων συμβάσεων σύμφωνα με το κριτήριο Β.1 της
παραγράφου 17.2.1.
Προκειμένου οι ΤΠΣ να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το
υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη
(δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα
στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 12 και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής,
έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του
επικαλούμενου έργου.
18.2.2.2. την εμπειρία των Διαχειριστών Συστήματος (ΔΣ) που θα αναλάβουν την
τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου στην παροχή
υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης έργων ΤΠΕ, σύμφωνα με το υποκριτήριο
Β.2 της παραγράφου 17.2.2.
Προκειμένου οι ΔΣ να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το
υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14, ο οποίος θα συνοδεύεται από:

55

i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη
(δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία προκύπτουν το αντικείμενο των
υπηρεσιών, η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των υπηρεσιών και η αξία
της σύμβασης και πιστοποιείται η επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των
υπηρεσιών της σύμβασης.
18.2.2.3. την

εμπειρία

του

Υποψηφίου

Έργων

υπηρεσιών

Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης σε όλα τα επικαλούμενα έργα σύμφωνα με το
υποκριτήριο Β.3 της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της

αναφοράς δεν βρέθηκε..
Προκειμένου οι ΠΥΗ/Α να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το
υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη
(δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα
στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 12 και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής,
έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του
επικαλούμενου έργου.
18.2.2.4. Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο οι συμβάσεις για τις οποίες θα
προσκομισθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 18.2.2.1 έως Σφάλμα!

Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., βεβαιώσεις του εργοδότη
(δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα).
18.3. Αναφορικά με την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της παρούσας,
σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των
Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές
Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων
και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις σχετικές
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
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18.4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται και κάνει χρήση ικανοτήτων άλλων
οικονομικών φορέων κατά τις παραγράφους 13.9 και 15.6 ανωτέρω, στον «Υποφάκελο
Ουσιαστικών Προσόντων» θα πρέπει να περιληφθούν, σε αντιστοιχία με τις ως άνω
απαιτήσεις, οι συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί, τεχνικοί και επαγγελματικοί πόροι των
φορέων που επικαλείται ο Υποψήφιος και θα διατεθούν στο Έργο. Συγκεκριμένα, θα
υποβληθούν πλήρη στοιχεία αυτών των πόρων, όπως ακριβώς προβλέπεται στις παραγράφους
18.1 έως 18.3 της παρούσας για τους Υποψηφίους ή τις συνεργαζόμενες με αυτούς
επιχειρήσεις, με την ειδική επισήμανση ότι αφορούν σε πόρους τρίτων φορέων.
Άρθρο 19: Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία
19.1. Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής
που θα απαιτηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Διακήρυξη
Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.
Άρθρο 20: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
20.1. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συσταθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού («Επιτροπή»). Ένα, τουλάχιστον, από τα μέλη της
Επιτροπής θα υποδειχθεί από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ), σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν. 3389/2005.
20.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και
αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, της βαθμολόγησής
τους με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της παρούσας και της κατάταξής τους, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται ειδικότερα στην παρούσα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει
τα πρακτικά της, τα οποία και διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή.
20.3. Η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να βοηθηθούν
στο έργο τους κατά την εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των φακέλων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά περίπτωση, συμβούλους της
Αναθέτουσας Αρχής ή της ΕΓΣΔΙΤ.
Άρθρο

21:

Έλεγχος,

Αξιολόγηση

και

Βαθμολόγηση

φακέλων

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος
21.1. Η έναρξη της πρώτης δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης Υποψηφίων στο πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της
προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι
φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος όλων των Υποψηφίων, που προσήλθαν στο πρωτόκολλο
εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.
Οι

Υποψήφιοι

που

υποβάλλουν

εκπρόθεσμα

το

φάκελο

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

αποκλείονται του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 12.13 της
παρούσας, σχετική δε αναφορά γίνεται στο κατωτέρω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής.
21.2. Η Επιτροπή, στη δημόσια αυτή συνεδρίαση, παρουσία των Ενδιαφερομένων που
επιθυμούν να παρίστανται, ελέγχει κατ’ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Κατόπιν, στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει αρχικά τους φακέλους
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ελέγχει εάν περιέχει και τους δύο (2) σφραγισμένους
υποφακέλους του Άρθρου 12 της παρούσας. Αναφορικά με τους φακέλους εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα και, τυχόν, παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα
Αρχή, αυτοί δεν αποσφραγίζονται, αλλά αφού μονογραφηθούν εξωτερικά, μετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που λαμβάνεται κατά
τη διαδικασία των παραγράφων 21.4 και 21.5 κατωτέρω, η Επιτροπή καλεί εγγράφως τους
Υποψηφίους που τους υπέβαλαν να μεριμνήσουν για την παραλαβή τους.
Μετά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζονται και
οι δύο (2) υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Ουσιαστικών Προσόντων» των
Υποψηφίων και κάθε Μέλος της Επιτροπής μονογράφει τα στοιχεία τους κατά φύλλο.
Εφόσον από τον όγκο του περιεχομένου των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή λόγω
άλλων περιστάσεων, πρώτη δημόσια συνεδρίαση δεν δύναται να ολοκληρωθεί αυθημερόν, η
συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται την επομένη ημέρα με απόφαση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού που καταχωρείται στα πρακτικά και αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
21.3. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις, κατ’ αρχάς, τον
υποφάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για κάθε υποψήφιο, εξετάζοντας εάν τα
στοιχεία που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι πλήρη και ορθά.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»
όλων των Υποψηφίων, η Επιτροπή θα προχωρήσει, σε κλειστές συνεδριάσεις της, στον έλεγχο,
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αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποφακέλων «Ουσιαστικών Προσόντων» του άρθρου 18
των Υποψηφίων, των οποίων τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 15 της παρούσας ευρέθησαν πλήρη και ορθά.
21.4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της αξιολογήσεως και βαθμολογήσεως,
η

Επιτροπή

συντάσσει

σχετικό

πρακτικό.

Στο

πρακτικό

αυτό

περιλαμβάνονται

τα

αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Υποψηφίων.
Επίσης, σε αυτό περιέχονται οι σχετικές κρίσεις αναφορικά με τους φακέλους εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που, τυχόν, υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα ή αντικανονικά και δεν εξετάσθηκαν
κατά την παραπάνω διαδικασία.
21.5. Βάσει του αποτελέσματος των ανωτέρω ελέγχων, αξιολογήσεων και βαθμολογήσεων
των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των
Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου
24.2 της παρούσας. Το αποτέλεσμα της κατατάξεως αυτής θα απεικονίζεται στον Πίνακα
Κατάταξης Προεπιλεγέντων, ο οποίος και θα ενσωματώνεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Το
Πρακτικό αυτό αποτελεί την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία λαμβάνει τη
σχετική απόφαση προεπιλογής, στην οποία αναφέρει τους Υποψηφίους που προκρίνονται στην
Β’ Φάση του Διαγωνισμού και κηρύσσει το πέρας της Α’ Φάσης.
21.6. Αντίγραφο της σχετικής αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται με
επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους
που υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να λάβουν γνώση και να
ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
Άρθρο 22. Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων εγγράφων
22.1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της και
τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσει με κάθε πρόσφορο
μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, τους Υποψηφίους να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα που υπέβαλαν στο πλαίσιο της διαδικασίας
υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος , σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 (ε) του
Ν. 3389/2005 (άρθρο 49 του Π.Δ. 60/2007).
22.2. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις
διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον
ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα ως άνω όργανα του Διαγωνισμού και δεν
επιτρέπεται να μεταβάλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία.
22.3. Στοιχεία και σημεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημιουργούν
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ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών σφαλμάτων, οδηγούν
στην απόρριψη των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
22.4. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας
αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
αναφορικά με το περιεχόμενο των υποφακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και
«Ουσιαστικών Προσόντων», δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης
προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση.
22.5. Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της
Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν στο Διαγωνισμό γίνονται με τηλεομοιοτυπία (fax) στον
Αντίκλητο κάθε Υποψηφίου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 15.8 ανωτέρω.
22.6. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της
συσκευής τηλεομοιοτυπίας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.
Άρθρο 23: Προσφυγές - Δικαστική προστασία
23.1

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της

σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την
υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο Ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών, αφ’ ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την
οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω
δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή
και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας
δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η
δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Ο Ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του
αρμοδίου Δικαστηρίου.
23.2

Στην περίπτωση που ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού αρχικά το γνωστοποιεί σε όλους τους Υποψηφίους, οι οποίοι
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δικαιούνται να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση. Οι
Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να
υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά
με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα άσκησης της
προσφυγής. Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα
Αρχή την προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από
σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
23.3

Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.

23.4

Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται σύμφωνα με τα

άρθρα 22.5 και 22.6 με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε
όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από
την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.
23.5

Πλην της διοικητικής προσφυγής της παραγράφου 23.1 του παρόντος άρθρου, ουδεμία

άλλη διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή ή ενδικοφανής προσφυγή)
επιτρέπεται να ασκηθεί κατά εκτελεστών αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Άρθρο 24: Προσδιορισμός Προεπιλεγέντων
24.1

Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης

της Αναθέτουσας Αρχής για την προεπιλογή των Υποψηφίων. Προεπιλέγονται οι έξι (6)
Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της
ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων Υποψηφίων στην τελευταία
θέση, προεπιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν
στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά.
24.2

Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει νομίμως φάκελο εκδήλωσης

ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στα άρθρα 13 και
15 της παρούσας και διαθέτουν τα ελάχιστα αποδεκτά προσόντα, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται ειδικότερα στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας, δεν υπερβαίνουν τους έξι (6),
τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης και
βαθμολόγησης του άρθρου 21.

61

24.3

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν

περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
Άρθρο 25: Γενικές Διατάξεις
25.1

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

και

στα

Παραρτήματά

της

έχουν

σκοπό

να

υποβοηθήσουν

τους

Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί του Διαγωνισμού και του Έργου. Σε κάθε
περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι, με δική τους αποκλειστική
ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν στο
αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης, με τη βοήθεια δικών τους, οικονομικών, τεχνικών και
νομικών συμβούλων.
25.2

Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα

έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης
δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ή Δεσμευτικής Προσφοράς για το Έργο, ή για τη εν γένει συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε
στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα
ληφθεί υπ’ όψιν και κανένας Υποψήφιος ή Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει
παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Υποψήφιο ή Διαγωνιζόμενο ή εάν,
για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία του
Διαγωνισμού θα πρέπει να ανασταλεί, μη συνεχισθεί, ακυρωθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
25.3

Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το Έργο δεν επιτρέπεται. Εάν, τυχόν,

υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
25.4

Επίσης, δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις

που, κατά την άποψη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή/ και της Αναθέτουσας Αρχής,
εξομοιώνονται με αντιπροσφορά.
25.5

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία περίπτωση

πρόταση για τη σύναψη σύμβασης.
25.6

Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το κοινοτικό και ελληνικό

δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά, οι δε συμβάσεις θα συνταχθούν στην ελληνική
γλώσσα.
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25.7

Η Διακήρυξη Β΄ Φάσης, καθώς και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν,

περιλαμβανομένου και του σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης, θα συνταχθούν και θα διατεθούν
στους Προεπιλεγέντες στην ελληνική.
Άρθρο 26: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις
26.1

Ημερομηνία της απαιτούμενης από τα άρθρα 29 και 30 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 35

και 36 της Οδηγίας 2004/18) ων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τράπεζα
Δεδομένων TED:αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής, συνταγμένης κατά το οικείο
υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και με βάση το τυποποιημένο
έντυπο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (EΚ) 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεμβρίου

2005

«για

την

κατάρτιση

τυποποιημένων

εντύπων

προς

δημοσίευση

προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
δυνάμει της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EE L
257/1/1.10.2005), όπως ισχύει, προς την Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την Τράπεζα Δεδομένων Tenders Electronic Daily (TED): Ημέρα, Ημερομηνία
(αριθμός TED)
26.2

Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής πρόσκλησης για την υποβολή φακέλου

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την παρούσα σύμπραξη στον ελληνικό τύπο και στο
τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: ΧΧ.ΧΧ.2012.
26.3

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων της παρούσας Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων) και των όρων της
περιληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον ελληνικό
και διεθνή τύπο, οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπερισχύουν.
Αθήνα, ΧΧ.ΧΧ.2012
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Υπουργός

…………………………….
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Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Περιγραφή Έργου
Περιγραφή Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών
των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της
χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη».
Την στιγμή αυτή, η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών γίνεται μόνο στα
Πρωτοδικεία της χώρας (σε όλα τα πολυμελή και στα μονομελή Αθηνών, Πειραιά,
Θεσσαλονίκης) με την χρήση εξωτερικού Αναδόχου. Στα άλλα δικαστήρια, η τήρηση
πρακτικών γίνεται χειρόγραφα από τον γραμματέα έδρας, ο οποίος ετοιμάζει και τα τελικά
πρακτικά.
Στα δικαστήρια όπου εφαρμόζεται διαδικασία «ηχογράφησης – αποηχογράφησης» από
εξωτερικό Ανάδοχο, αυτός παραδίδει τα αποηχογραφημένα πρακτικά τόσο σε μορφή γραπτού
κειμένου όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία εκάστου Δικαστηρίου.
Η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει σαν σκοπό τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της διαδικασίας
αυτής στα Πρωτοδικεία, Εφετεία και Ειρηνοδικεία της χώρας.
Η σύμπραξη περιλαμβάνει δύο μέρη:
Α) Τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή,
αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.
Στο Πληροφοριακό Σύστημα αυτό θα τηρούνται τόσο τα κείμενα όσο και τα ψηφιακά ηχητικά
αρχεία της ηχογράφησης. Η καταχώρηση των ηχητικών αρχείων και των αρχείων κειμένου
πρέπει να γίνεται με κατάλληλο υπομνηματισμό και μεταδεδομένα.
Θα περιλαμβάνει:


Υποδομή Κύριου Υπολογιστικού Κέντρου



Υποδομή Εφεδρικού Υπολογιστικού Κέντρου, τύπου disaster recovery site σε
διαφορετικό σημείο από την Κεντρική Υποδομή του Συστήματος,

Οι χρήστες στα κατά τόπους δικαστήρια θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος
μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. μέσω διεπαφών web). Το κεντρικό πληροφοριακό
σύστημα που θα αναπτυχθεί μέσω της δράσης θα παράσχει εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες
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σχετικές με τα πρακτικά συνεδριάσεων στους πολίτες, τους δικηγόρους και άλλα
πληροφοριακά συστήματα του χώρου της Δικαιοσύνης (π.χ. αιτήσεις για λήψη πρακτικών και
ηλεκτρονική παραλαβή τους, διαλειτουργικότητα με συστήματα διαχείρισης υποθέσεων κτλ)
Οι υποδομές περιλαμβάνουν επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ηχογράφηση των
συζητήσεων στις αίθουσες των δικαστηρίων, π.χ. μικροφωνική εγκατάσταση, σταθμούς
εργασίας, πίνακα ελέγχου μικροφώνων, κ.ο.κ. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό
κατάλληλων χώρων και θέσεων εργασίας για την αποηχογράφηση των συζητήσεων αυτών.
Β)

Την

προμήθεια

υπηρεσιών

Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης

των

πρακτικών

των

δικαστηρίων, αξιοποιώντας τις προαναφερθείσες υποδομές ΤΠΕ.
Θα ηχογραφείται το σύνολο των διαδικασιών, και θα αποηχογραφείται το σύνολο των
πολιτικών διαδικασιών. Στην περίπτωση των ποινικών διαδικασιών, η αποηχογράφηση θα
λαμβάνει χώρα κατά περίπτωση (π.χ. στην περίπτωση έφεσης).
Η αποηχογράφηση θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός του χώρου
του Δικαστηρίου, εξοπλισμένης με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθμούς εργασίας,
ακουστικά, λογισμικό αναπαραγωγή ήχου κτλ).
Η χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών θα γίνει με την χρήση πόρων του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή
Σύγκλιση". Αντιθέτως, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδιωτικού Φορέα κατά την
λειτουργία των υποδομών (ήτοι υπηρεσίες υποβοήθησης στην τήρηση πρακτικών) αυτών θα
καλύπτεται από πόρους του ΥΔΔΑΔ. Οι πληρωμές προς τον Ιδιωτικό Φορά Σύμπραξης για την
παροχή των υπηρεσιών αυτών θα εξαρτώνται από την ικανοποίηση κριτηρίων ποσότητας και
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Συνοπτικά, ο ιδιωτικός φορέας θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:


Ανάπτυξη υποδομών



Υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών



Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος και του συμφωνηθέντος επιπέδου
υπηρεσιών



Επιστροφή του έργου στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου.



Διασφάλιση ορθής χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων.

66

Ο ιδιωτικός φορέας της σύμπραξης θα εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή, θα αναπτύξει
το σχετικό λογισμικό και θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης των
πρακτικών για πέντε έτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προς:
Διεύθυνση:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Θέμα:

Υποβολή

Φακέλου

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

το

Έργο

«Ψηφιακή

Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».
Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουμε το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου [
], [ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη [ ], βάσει της από [●] Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ), για τη δημοπράτηση του
Έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με
ΣΔΙΤ».

[Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν τα Μέλη του Υποψηφίου, τα ποσοστά συμμετοχής τους στον
Υποψήφιο και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται, εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις
δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις των παραγράφων
13.9 και 15.6 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]
Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από [●]Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για τη
δημοπράτηση

του

Έργου

«Ψηφιακή

Καταγραφή,

Αποθήκευση

και

Διάθεση

Πρακτικών

Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».
Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον [στοιχεία επικοινωνίας
Εκπροσώπου Υποψηφίου].
Με εκτίμηση
Για τον Υποψήφιο […]
[ υπογραφή – σφραγίδα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Στοιχεία Υποψηφίου & Συνεργαζομένων Φορέων
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

E-MAIL:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

E-MAIL:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

100 %

ΣΥΝΟΛΟ

.....

.....

θα αναλάβουν το σχεδιασμό,

.....

.....

εγκατάσταση και παράδοση σε

.....

.....

.....

.....

Δηλούμενες εταιρείες ΤΠΣ που

λειτουργία του ΟΣΠΔ
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100 %

ΣΥΝΟΛΟ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Δηλούμενες εταιρείες ΔΣ που θα
αναλάβουν την υποστήριξη
λειτουργίας, συντήρηση και
τεχνική διαχείριση του ΟΣΠΔ

100 %

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Οικονομικά στοιχεία Υποψηφίου για τις χρήσεις [……]
(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 13.5, 15.3.2, 17.1.1 και 18.2.1.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

[αναγράφεται η
επωνυμία του Μέλους
του Υποψηφίου]

[ποσοστό
συμμετοχής στον
Υποψήφιο ]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

ΕΤΟΣ
ν*
ν* -1
ν* - 2

1

[αναγράφεται η
Επωνυμία του Μέλους
του Υποψηφίου]

[ποσοστό
συμμετοχής στον
Υποψήφιο]

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

[Μέσος Όρος
Αποτελεσμάτων Προ
Φόρων τριετίας του
Μέλους του
Υποψηφίου]

[Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας του
Μέλους του Υποψηφίου]

[Μέσος Όρος
Αποτελεσμάτων Προ
Φόρων τριετίας του
Μέλους του
Υποψηφίου]

[Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας του
Μέλους του Υποψηφίου]

ν*
ν* -1
ν* - 2

...
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

ΕΤΟΣ

[Σταθμισμένος Μέσος
Όρος Αποτελεσμάτων
Προ Φόρων τριετίας
των Μελών του
Υποψηφίου]

[100%]

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
[Σταθμισμένος Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων
τριετίας των Μελών του Υποψηφίου]

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση
Σημείωση: Οι πληροφορίες θα πρέπει να προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Οικονομικών Χρήσεων. Τα ποσά παρουσιάζονται σε
Ευρώ. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα
ποσά σε Ευρώ και να παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την
τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 13.6.3 και 15.4.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986)
Προς:
Ο-Η (όνομα):................
Επώνυμο:....................
Όνομα και επώνυμο πατέρα:..............................
Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................
Όνομα και επώνυμο συζύγου:..............................
Ημερομηνία γέννησης:...........................
Τόπος γέννησης:....................
Τόπος κατοικίας:..........................
Οδός...............
Αριθ. .... Τ. Κ. .............
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:.........................
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Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία του πίνακα και τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ακριβή και αληθή:
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΣΠΔ

Εταιρεία/Ανάδοχος
Έργου

Τίτλος
έργου

Προϋπολογισμός
υλοποίησης (1)

Ποσοστιαία
συμμετοχή
Εταιρείας στο
επικαλούμενο
έργο

Τόπος
υλοποίησης
έργου

Εργοδότης

Στοιχεία
επικοινωνίας
Εργοδότη

Περίοδος
υλοποίησης
έργου (από
– έως)

Ημερομηνία
οριστικής
/προσωρινής
παραλαβής

1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε Ευρώ,
δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή
Για κάθε αναφερόμενο έργο στον πίνακα δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
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Ημερομηνία Έναρξης και Διάρκεια Πλήρους Λειτουργίας

Β. ΕΡΓΟ ΟΣΠΔ

Εταιρεία/
Ανάδοχος
Έργου

Τίτλος
έργου

Προϋπολογισμός
υλοποίησης (1)

Ποσοστιαία
συμμετοχή
Εταιρείας στο
επικαλούμενο
έργο

Τόπος
υλοποίησης
έργου

Εργοδότης

Στοιχεία
επικοινωνίας
Εργοδότη

Περίοδος
υλοποίησης
έργου (από
– έως)

Ημερομηνία
οριστικής
/προσωρινής
παραλαβής

Αριθμός
Σταθμών
έργου

(1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΟΣΠΔ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε
Ευρώ, δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή
Για κάθε αναφερόμενο έργο στον πίνακα δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
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Εξοπλισμός

Ποσότητα

Ημερομηνία Έναρξης και Διάρκεια Πλήρους Λειτουργίας

Γ. ΕΡΓΟ ΟΣΠΔ
Εταιρεία/
Ανάδοχος
Έργου

Τίτλος
έργου

Προϋπολογισμός
υλοποίησης (1)

Ποσοστιαία
συμμετοχή
Εταιρείας στο

Τόπος
υλοποίησης
έργου

Εργοδότης
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Στοιχεία
επικοινωνίας
Εργοδότη

Περίοδος
υλοποίησης
έργου(από

Ημερομηνία
οριστικής /
προσωρινής

Αριθμός
Οχημάτων
με

επικαλούμενο
έργο

– έως)

παραλαβής

Εξοπλισμό
ΟΣΠΔ

(1) Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΟΣΠΔ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε
Ευρώ, δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή
Για κάθε αναφερόμενο έργο στον πίνακα δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Εξοπλισμός

Ποσότητα
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Ημερομηνία Έναρξης και Διάρκεια Πλήρους Λειτουργίας

Ημερομηνία:
…/…/2012
O δηλών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

1.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2.
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
3.
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986)
Προς:
Ο-Η (όνομα):................
Επώνυμο:....................
Όνομα και επώνυμο πατέρα:..............................
Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................
Όνομα και επώνυμο συζύγου:..............................
Ημερομηνία γέννησης:...........................
Τόπος γέννησης:....................
Τόπος κατοικίας:..........................
Οδός...............
Αριθ....
Τ. Κ. .............
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:.........................
Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος του […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι: σε
περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ……[επωνυμία Υποψηφίου/Μελών Υποψηφίου]… αναδειχθεί
Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση
και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ» που θα καλύπτει διάστημα πέντε
(5) ετών και τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση της σε ισχύ, τον οποίο διενεργεί
……………………………………………., δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ αποκλειστικά μαζί του,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Ημερομηνία:
…/…/2012
O δηλών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΠΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17.1.32 και 18.2.1.32 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

[αναγράφεται

η

επωνυμία

της

δηλούμενης εταιρείας ΤΠΣ που θα
αναλάβει το σχεδιασμό, εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία του τεχνικού

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία
/ σύμπραξη ΤΠΣ που θα αναλάβει το
σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και
του λογισμικού που θα αποτελέσει την
υποδομή του ΟΣΠΔ.] ]

ν*

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΠΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΠΕ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

ν* -1
ν* - 2

εξοπλισμού και του λογισμικού που θα
αποτελέσει την υποδομή του ΟΣΠΔ].
]
Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας
εταιρείας ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ την τελευταία
τριετία

…

[αναγράφεται η επωνυμία της
δηλούμενης εταιρείας ΤΠΣ που θα
αναλάβει το σχεδιασμό, εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία του τεχνικού
εξοπλισμού και του λογισμικού που θα
αποτελέσει την υποδομή του ΟΣΠΔ.]

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία
/ σύμπραξη ΤΠΣ που θα αναλάβει το
σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και
του λογισμικού που θα αποτελέσει την
υποδομή του ΟΣΠΔ.]

ν*
ν* -1
ν* - 2

Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας
εταιρείας ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ την τελευταία
τριετία
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Σταθμισμένος μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας των
δηλούμενων εταιρειών ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ
την τελευταία πενταετία
100%
* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση
Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο ΔΣ τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο ΔΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να
παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα
υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα.

81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17.1.3 και 18.2.1.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

1

[αναγράφεται η επωνυμία της
δηλούμενης εταιρείας ΔΣ που θα
αναλάβει την υποστήριξη λειτουργίας/
συντήρηση του Έργου]

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία
/ σύμπραξη ΔΣ που θα αναλάβει την
τεχνική διαχείριση/ υποστήριξη
λειτουργίας/ συντήρηση του Έργου]

ν*

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ’Η /ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ

ν* -1
ν* - 2
Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας
εταιρείας ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή /και εγκατάστασης
Έργων ΤΠΕ

…

[αναγράφεται η επωνυμία της
δηλούμενης εταιρείας ΔΣ που θα
αναλάβει την υποστήριξη λειτουργίας/
συντήρηση του Έργου]

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία
/ σύμπραξη ΔΣ που θα αναλάβει την
τεχνική διαχείριση /υποστήριξη
λειτουργίας/ συντήρηση του Έργου]

ν*
ν* -1
ν* - 2
Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας της συμμετέχουσας
εταιρείας ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή /και εγκατάστασης
Έργων ΤΠΕ

Σταθμισμένος μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας των
δηλούμενων εταιρειών ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή /και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ
100%
* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση
Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο ΔΣ τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο ΔΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να
παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα
υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΗ/Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17.1.3 και 18.2.1.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

της

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία

ν*

δηλούμενης εταιρείας ΠΥΗ/Α που θα

/ σύμπραξη ΠΥΗ/Α που θα αναλάβει την

ν* -1

αναλάβει

παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και

ν* - 2

[αναγράφεται
την

ηχογράφησης

η

επωνυμία

παροχή
και

υπηρεσιών

αποηχογράφησης

αποηχογράφησης

των

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΗ/Α ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

πρακτικών

των πρακτικών δικαστηρίων που θα

δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο

καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ.]

ΟΣΠΔ.]

]
Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες
ηχογράφησης/αποηχογράφησης

…

της

[ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία

ν*

δηλούμενης εταιρείας ΠΥΗ/Α που θα

/ σύμπραξη ΠΥΗ/Α που θα αναλάβει την

ν* -1

αναλάβει

παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και

ν* - 2

[αναγράφεται
την

ηχογράφησης

η

επωνυμία

παροχή
και

υπηρεσιών

αποηχογράφησης

αποηχογράφησης

των

πρακτικών

των πρακτικών δικαστηρίων που θα

δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο

καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ.]

ΟΣΠΔ.]

Μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες
ηχογράφησης/αποηχογράφησης
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Σταθμισμένος μέσος όρος κύκλου εργασιών τριετίας ΠΥΗ/Α
σε υπηρεσίες ηχογράφησης/αποηχογράφησης
100%
* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση
Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο ΔΣ τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο ΔΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να
παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα
υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ (ΤΠΣ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.1
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.1. και 18.2.2.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Εταιρεία

(1)

Επικαλούμενα
έργα προς το
σκοπό
αξιολόγησης
του
υποκριτηρίου
…

1

Επικαλούμενα
έργα προς το
σκοπό
αξιολόγησης
του
υποκριτηρίου
…

1

Τίτλος
έργου

Περιγραφή
Αντικείμενου

Ποσοστιαία
Συμμετοχή
Εταιρείας
στον
Ανάδοχο
της
Σύμβασης

Αξία
Σύμβασης
(1)

Συνολική
Αναλογούσα
Αξία
Σύμβασης
με βάση την
Ποσοστιαία
Συμμετοχή

Τόπος
υλοποίησης
έργου

Προϋπολογισμός
υλοποίησης (1)

Περίοδος
υλοποίησης
έργου (από
– έως)

Εργοδότης

Στοιχεία
επικοινωνίας
Εργοδότη

2

…

2
…

Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε Ευρώ, δηλώνοντας
τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΔΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.2
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.2. και 18.2.2.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Εταιρεία

Επικαλούμενα
έργα προς το
σκοπό
αξιολόγησης
του
υποκριτηρίου …

Τίτλος
έργου

Περιγραφή
Αντικείμενου

Ποσοστιαία
Συμμετοχή
Εταιρείας
στον
Ανάδοχο
της
Σύμβασης

Αξία
Σύμβασης
(1)

Συνολική
Αναλογούσα
Αξία
Σύμβασης
με βάση την
Ποσοστιαία
Συμμετοχή

Τόπος
υλοποίησης
έργου

Προϋπολογισμός
υλοποίησης (1)

Περίοδος
υλοποίησης
έργου (από
– έως)

Εργοδότης

Στοιχεία
επικοινωνίας
Εργοδότη

1

2

…
Επικαλούμενα
έργα προς το
σκοπό
αξιολόγησης
του
υποκριτηρίου …
(1)

1
2
…

Σε περίπτωση που η σύμβαση του επικαλούμενου έργου έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο ΤΠΣ θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε ευρώ, δηλώνοντας
τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
ΠΥΗ/Α ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.3 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.3
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.3. και 18.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Εταιρεία

Επικαλούμενα
έργα προς το
σκοπό
αξιολόγησης
του
υποκριτηρίου
…

1

Επικαλούμενα
έργα προς το
σκοπό
αξιολόγησης
του
υποκριτηρίου
…

1

Τίτλος
έργου

Περιγραφή
Αντικείμενου

Ποσοστιαία
Συμμετοχή
Εταιρείας
στον
Ανάδοχο
της
Σύμβασης

Αξία
Σύμβασης
(1)

Συνολική
Αναλογούσα
Αξία
Σύμβασης
με βάση την
Ποσοστιαία
Συμμετοχή

Τόπος
υλοποίησης
έργου

Προϋπολογισμός
υλοποίησης (1)

Περίοδος
υλοποίησης
έργου (από
– έως)

Εργοδότης

Στοιχεία
επικοινωνίας
Εργοδότη

2

…

2
…

(1) Σε περίπτωση που η επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα ποσά σε ευρώ, δηλώνοντας τη
συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή
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