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Πλοίαρχοσ Λ.. 
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Ιωάννθσ 

Κυκλοφορία Εγγράφου Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Τ 

 
ΠΡΟ : 

1) Δ.Η.Δ.Ε.Π.  
(egov@hcg.gr) 

 
2) Γρ. Επικοινωνίασ και 
Ενθμζρωςθσ/ Σμιμα Γϋ  
(press@yna.gov.gr) 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ. :  

Δ.Π. Εϋ 

 

 
 
Επιςυνάπτονται : 
Σεχνικζσ απαιτιςεισ 
(ςελ. 05). 
 

  1. ε ςυνζχεια ςχετικϊν παρακαλοφμε όπωσ αναρτθκεί ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Φορζα μασ, ςτα πεδία «Διαγωνιςμοί 

Προμθκειϊν» και «Δθμοςιεφςεισ», ωσ ανακοίνωςθ το 

παρακάτω κείμενο, που ςασ αποςτζλλεται και ςε θλεκτρονικι 

μορφι ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ egov@hcg.gr και  

press@yna.gov.gr. 

2.  Σο κείμενο τθσ ανάρτθςθσ να ζχει τθν εξισ μορφι :  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείασ Αποκθκϊν 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ» 

1. Σο Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 
ανακοινϊνει ότι προτίκεται να προβεί ςτθ διενζργεια διαγωνιςμοφ 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν 
προσ κάλυψθ αναγκϊν Τπθρεςιϊν Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ. (ςαράντα κωδικοί) 
και λοιπϊν Τπθρεςιϊν Τ.ΝΑ.Ν.Π. (είκοςι κωδικοί) για χρονικό 
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

2. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 
#12.000,00€#, (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και κρατιςεων 
υπζρ Δθμοςίου). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λαμβάνουν ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Εϋ, ςτα εξισ τθλζφωνα : 2131371300, 2131374361 & 
2131374362, προκειμζνου να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ εντόσ 
ςφραγιςμζνου φακζλου με τθν ζνδειξθ : «Προςφορά για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν προσ κάλυψθ 
αναγκϊν Τπθρεςιϊν Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ. (ςαράντα κωδικοί) και λοιπϊν 
Τπθρεςιϊν Τ.ΝΑ.Ν.Π. (είκοςι κωδικοί) για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν» μζχρι και τθν 05–07–2022 και ϊρα 11:00, κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ ςτο Γρ. 200 του Κεντρικοφ Κτιρίου ΤΝΑΝΠ, 
όπου και κα εξεταςκοφν δθμόςια». 

3. Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςατε λιψθ-εκτζλεςθ.- 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε 
νομικι βάςθ πλθροφοριϊν (cpv: 79100000-5) ςε Τπθρεςίεσ του YNANΠ με χριςθ εξιντα (60) κωδικϊν 
πρόςβαςθσ * αράντα (40) κωδικοί για το ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ. και είκοςι (20) για το ΤΝΑΝΠ/ΔΔΤ 3Ο ].  
 
ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δϊδεκα χιλιάδων ευρϊ #12.000,00€# 
(υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου).  
 
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν – τιμισ. 
 
ΙV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
Η παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι τράπεηα πλθροφοριϊν κα πραγματοποιθκεί με χριςθ 
εξιντα (60) κωδικϊν πρόςβαςθσ, άνευ χρονικοφ περιοριςμοφ, για το χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν, ζχοντασ τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 

 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςε κάκε τομζα δικαίου (Νόμοι, 
Διατάγματα, Τπουργικζσ Αποφάςεισ κ.λ.π.) ςε πλιρεσ κείμενο και κωδικοποιθμζνθ μορφι με 
δυνατότθτα: α) εμφανίςεωσ του ιςχφοντοσ δικαίου, με το ςφνολο των τροποποιιςεων κατά 
άρκρο ι κατά ςφνολο άρκρων, β) με δυνατότθτα ςφνδεςθσ των εξουςιοδοτικϊν διατάξεων 
νόμων με τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςεσ πράξεισ (Διατάγματα, Τπουργικζσ 
αποφάςεισ κ.λ.π.) κακϊσ και με τθ δυνατότθτα γ) εμφάνιςθσ ςχετικισ νομολογίασ, δ) εμφάνιςθσ 
γνωμοδοτιςεων του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ και ε) εμφάνιςθσ βαςικϊν εγκυκλίων, 
βαςιςμζνων ςτθν εκάςτοτε ηθτθκείςα νομοκεςία. 

 Για τθν αποτελεςματικότερθ αναηιτθςθ τθσ νομοκεςίασ, θ θλεκτρονικι τράπεηα νομικϊν 
πλθροφοριϊν κα πρζπει να διακζτει:  i. κεματικό ευρετιριο ii. ευρετιριο κωδίκων iii. τρόπο 
αναηιτθςθσ με πλθκτρολόγθςθ μιασ ι περιςςοτζρων λζξεων-κλειδιά iv. τρόπο αναηιτθςθσ με 
βάςθ τον αρικμό και τθ χρονολογία εκάςτου νομοκετιματοσ ι απόφαςθσ  v. τρόπο αναηιτθςθσ 
με βάςθ τον αρικμό του ΦΕΚ vi. τρόπο αναηιτθςθσ ςχετικισ ι/και κατ’ εξουςιοδότθςθ 
εκδοκείςασ νομοκεςίασ βάςει ςυςχζτιςθσ με άρκρα άλλων νομοκετθμάτων.   

 Για τθν αποτελεςματικότερθ αναηιτθςθ τθσ νομολογίασ, θ θλεκτρονικι τράπεηα νομικϊν 
πλθροφοριϊν κα πρζπει να διακζτει:  i. τρόπο αναηιτθςθσ με βάςθ τον αρικμό και το ζτοσ τθσ 
απόφαςθσ,  ii.  τρόπο αναηιτθςθσ τθσ νομολογίασ με βάςθ τθ νομοκεςία, iii. τρόπο αναηιτθςθσ 
με πλθκτρολόγθςθ μιασ ι περιςςοτζρων λζξεων-κλειδιά, οι οποίεσ λζξεισ εμπεριζχονται ςτο 
κείμενο των αναηθτοφμενων αποφάςεων. 

 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ (Οδθγίεσ, Κανονιςμοί κ.ά.), ςε 
πλιρεσ κείμενο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κακϊσ και τθ ςθμαντικι νομολογία των Δικαςτθρίων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  και τα δυο ςε ςυςχζτιςθ με τθν ελλθνικι νομοκεςία. 

 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν πλιρθ βάςθ Νομικϊν – Διοικθτικϊν πλθροφοριϊν. 

 Απαραίτθτθ θ διαρκισ επικαιροποίθςθ τθσ νομοκεςίασ και νομολογίασ.  

 Παρουςίαςθ – ενθμζρωςθ για τθ χριςθ τθσ νομικισ τράπεηασ πλθροφοριϊν. 

 Τποςτιριξθ για τθ λειτουργία τθσ νομικισ τράπεηασ πλθροφοριϊν τθλεφωνικά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 

 
 
V. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται οι Τπθρεςίεσ ΤΝΑΝΠ και Α.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ. ςτισ οποίεσ κα 
χορθγθκοφν οι απαιτοφμενοι κωδικοί πρόςβαςθσ ςτθν νομικι βάςθ πλθροφοριϊν. 
 
VΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
Ωσ χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηονται οι δϊδεκα (12) μινεσ και άρχεται από τθν επομζνθ τθσ 
θμζρασ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.   
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VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Ζργο κα ανατεκεί ςτθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Προςφορά θ οποία κα προκφψει 
από τθ ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν. 
 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

υντελεςτισ βαρφτθτασ  (%)  
1. υνολικι Προςζγγιςθ Κατανόθςθσ του Ζργου  50%  
1.1 αφινεια τθσ πρόταςθσ και κατανόθςθ των ειδικϊν απαιτιςεων του ζργου  20%  
1.2 Προςαρμογι προςζγγιςθσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του ζργου 15%  

1.3 Παρεχόμενεσ Εγγυιςεισ 10% 

1.4 Οροί παράδοςθσ-διαδικαςία 5% 

2. Ποιότθτα τθσ μεκοδολογικισ και τεχνολογικισ προςζγγιςθσ υλοποίθςθσ  (50%)  
2.1 Μεκοδολογία διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου  15% 
2.2 Αποτελεςματικό περιβάλλον αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν  15% 

2.3 Προςβαςιμότθτα και ςχεδιαςμόσ για τουσ χριςτεσ 10% 

2.4 Αιςκθτικά, λειτουργικά και καινοτόμα χαρακτθριςτικά 10% 

ΤΝΟΛΟ  100%  
 

το ςτάδιο αυτό κα γίνει βακμολόγθςθ των κριτθρίων των τεχνικϊν προςφορϊν, τα οποία δίνονται ςτον 
παραπάνω Πίνακα, και κα υπολογιςκεί ο υνολικόσ Βακμόσ Σεχνικισ Προςφοράσ (.Β.Σ.Π.) κάκε 
διαγωνιηόμενου. 
Η βακμολογία (κ1, κ2,) κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ και 120 βακμοφσ, ιτοι 100 
βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
αυξάνεται ζωσ τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
Η Επιτροπι κα αξιολογιςει και κα βακμολογιςει τισ τεχνικζσ προςφορζσ. Κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ κα 
βακμολογιςει  κάκε ζνα από τα επιμζρουσ ςτοιχεία των κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ. Ο βακμόσ 
κάκε κριτθρίου (Κi) ςε επίπεδο Επιτροπισ είναι το άκροιςμα των βακμϊν του ςυνόλου των μελϊν τθσ 
Επιτροπισ διαιρεμζνου διά του αρικμοφ των μελϊν τθσ. Ο βακμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται με το 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ (i) του κριτθρίου και εξάγεται ο βακμόσ τθσ προςφοράσ για το ςυγκεκριμζνο 
κριτιριο. Σο άκροιςμα των βακμϊν όλων των κριτθρίων δίνει τον υνολικό Βακμό τθσ Σεχνικισ 
Προςφοράσ,  (Β.Σ.Π.) και κα υπολογίηεται από τον τφπο: 
.Β.Σ.Π.= 1*Κ1+ 2*Κ2+3*Κ3 
Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ που κα κυμαίνεται μεταξφ του 100 και 120 (ο 
προςφζρων με τθν καλφτερθ τεχνικι προςφορά, κα ζχει Β.Σ.Π. = 120). 
 
Η βακμολόγθςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν των Προςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε Προςφζροντα 
κα υπολογιςκεί ο Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του (Σ.Β.Ο.Π.), ωσ εξισ: 
Β.Ο.Π. =( Μθνιαίοσ Προχπολογιςμόσ  / Οικονομικι Προςφορά Προςφζροντοσ) x 100 
όπου: 
- Οικονομικι Προςφορά Προςφζροντοσ ορίηεται το ςυνολικό μθνιαίο κόςτοσ ζναντι του οποίου 
προτίκεται να εκτελζςει ο Προςφζρων το Ζργο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
- Μθνιαίοσ προχπολογιςμόσ: 700,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μεγαλυτεροσ ι ίςοσ του 100 
(δθλαδι ο Προςφζρων με μθνιαίο κόςτοσ ίςο με τον  μθνιαίο , κα ζχει Β.Ο.Π. = 100). 
 
Τπολογιςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Προςφοράσ 
το επόμενο ςτάδιο γίνεται θ τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν για τον υπολογιςμό τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ.  
 
Προσ τοφτο κα εξαχκεί ο Βακμόσ υνολικισ Προςφοράσ (Β..Π.) κάκε Προςφζροντοσ με τον ακόλουκο 
μακθματικό τφπο: 
Β..Π. = (0,20 x Β.Ο.Π.) + (0,80x Β.Σ.Π.) 
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Με βάςθ τον Βακμό υνολικισ Προςφοράσ τουσ οι Προςφζροντεσ κα καταταχκοφν κατά φκίνουςα 
ςειρά του βακμοφ τουσ. 
Επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο Προςφζρων με το μεγαλφτερο Σελικό Βακμό υνολικισ 
Προςφοράσ (Σ.Β..Π.). 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ιςχφουν τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 90 του ν. 4412/16(Αϋ147), όπωσ 
ιςχφει. 
 
VΙII.ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Α. ΠΑΡΑΔΟΗ 
Η ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται ςτθν παράδοςθ των ςαράντα (40) απαιτοφμενων κωδικϊν για τθν 
πρόςβαςθ ςτθ νομικι βάςθ πλθροφοριϊν ςτο, ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠ Ε'  και των υπόλοιπων είκοςι 
(20) απαιτοφμενων κωδικϊν ςτο ΤΝΑΝΠ/ΔΔΤ 3ο.  
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ εκπλιρωςθσ των 
υποχρεϊςεων του μειοδότθ κα πραγματοποιείται από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.-

ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠ Ε'). Ακολοφκωσ κα ςυντάςςει βεβαίωςθ, ανά εξάμθνο, τθν οποία κα υποβάλλει ςτθν 
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ ΔΙΠΕΑ Γϋ και ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά θ τιρθςθ ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
από πλευράσ του μειοδότθ. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω βεβαίωςθ 
κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν. Η 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Παραλαβϊν του ΤΝΑΝΠ, κατόπιν ζκδοςθσ τθσ προαναφερκείςασ βεβαίωςθσ από τθν ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.-

ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΠ Ε', με τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου μερικισ ποιοτικισ παραλαβισ.  
 

  
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι : 

 α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Εϋ),  

 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : *«παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε νομικι βάςθ πλθροφοριϊν 

ςε Τπθρεςίεσ του YNANΠ με χριςθ εξιντα (60) κωδικϊν πρόςβαςθσ * αράντα (40) κωδικοί για το 

ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ. και είκοςι (20) για το ΤΝΑΝΠ/ΔΔΤ 3Ο],  

 δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με 

τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι : 

 
 

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
   

    το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και 

δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) 

ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από 

τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά , κεωρθμζνθ 
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για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και 

αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

   
   2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
                Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα 
κάτωκι: 
           1.  Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
           2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε 
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται 
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ- για παροχι υπθρεςιϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .  
         3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προσ παροχι υπθρεςίεσ. 
         4.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ). 
               Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουκεί: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΙΔΟ Φ.Π.Α.  ΣΙΜΗ  
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

 (ΑΝΕΤ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ   
(12 ΜΗΝΕ) 

 
 
 

 

   

 
 

               3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  ΑΝΑΘΕΗ  
 

 Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω 

τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Λ/Χ τυλίδασ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, 

όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. 

Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και τον 

τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, τα κάτωκι : 

                    Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ 

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από 

το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

              Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν 

ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι 

προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ 

διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και  προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα 

φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 
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                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,  

αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο 

οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ 

Αϋ147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του 

Ν. 1599/1986 (Αϋ 75),  κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

                B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ 

προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

            Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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