Αζήλα, 03/08/2009

Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος

Η Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΚΤ ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο πξόθεηηαη λα αλαζέζεη ην έξγν ««ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ / ΒΔΛΣΗΩΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΗ

ΠΑΡΟΥΖ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΚΑΗ

ΣΔΥΝΗΚΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

TOY

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΔΤΔ-ΔΚΣ»», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δζληθή
Τερληθή

Βνήζεηα

ζην

πιαίζην

ηνπ

Έξγνπ

«Δλέξγεηεο

Τερληθήο

Βνήζεηαο

Σηήξημεο

Φξεκαηνδνηνύκελσλ από Ακηγώο Δζληθνύο Πόξνπο (ΔΥ Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από
ην ΔΚΤ ελεξγεηώλ)» κε θσδηθό 2009ΣΔ03480083.
Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρνπλ σο εμήο:
I.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ TOY ΔΡΓΟΤ

Σίηιος Έργοσ: ««ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ / ΒΔΛΣΗΩΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ TOY ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ
ΔΤΔ-ΔΚΣ»»
Φορέας σιοποίεζες : Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Δλεξγεηώλ από ην
ΔΚΤ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ θαη Άιισλ Πόξσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Καηεγορία έργοσ: Δγθαηάζηαζε, Υπνζηήξημε θαη Σπληήξεζε Δμνπιηζκνύ
Γηάρθεηα: από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, έσο ηηο 31/12/2009, ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο θαη
ρσξίο δηθαίσκα αύμεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Προϋποιογηζκός: Δθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδεο (140.000 €) επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Υρεκαηοδόηεζε: To έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δζληθή Τερληθή Βνήζεηα ζην πιαίζην ηνπ
Έξγνπ «Δλέξγεηεο Τερληθήο Βνήζεηαο Σηήξημεο Φξεκαηνδνηνύκελσλ από Ακηγώο Δζληθνύο Πόξνπο
(ΔΥ Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ην ΔΚΤ ελεξγεηώλ)» κε θσδηθό 2009ΣΔ03480083
Γηθαίωκα Τποβοιής Προζθοράς: Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν (ή ελώζεηο απηώλ), πνπ έρεη ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία Κξάηνπο Μέινπο ηεο
Δ.Δ, ή ηνπ ΔΟΦ ή ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Σπκθσλία Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. θαη έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θύξηα
εγθαηάζηαζή ηνπ ζην εζσηεξηθό ησλ αλσηέξσ ρσξώλ.
Μέζοδος Αλάζεζες: Η αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 4/2002 (ΦΔΚ 3/Α/14.1.2002).
Πιεροθορίες: X. Κνληάθνπ (ηει. 210 5271125)
Τποβοιή προζθορώλ: Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο
Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΚΤ (Κνξαή 4, Αζήλα, 3νο όξνθνο), ην
αξγόηεξν έσο ηελ Γεπηέξα 17/08/2009 θαη ώξα 2.00κκ.
II.
A.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

To παξόλ έξγν, αθνξά ηελ αλαβάζκηζε/βειηίσζε εθαξκνγώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο
θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΥΔ-ΔΚΤ.
Σπλνπηηθά, ην ζπλνιηθό έξγν πεξηιακβάλεη:
Γηαρείξηζε Βάζεο Γεδνκέλσλ - Database Administrator (DA)
•

Σρεδίαζε, κνληεινπνίεζε θαη θαλνληθνπνίεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ

•

Standard Sql (query structuring)

•

Λεηηνπξγία δνκήο ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ RDBMS.

•

Γηαδηθαζίεο backup θαη ζπληήξεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαη εγθαηεζηεκέλεο βάζεο
δεδνκέλσλ - backup & maintenance procedures

•

Αμηνπνίεζε ησλ ππνπξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηνπ Microsoft Sql Server 2000 (Server &
Client Network Utility, Query Analyzer, Profiler)

•

Αζθάιεηα ζηνλ Sql Server 2000

•

To ιεηηνπξγηθό Microsoft Windows 2000 Server ή Advanced Server

•

Αλάπηπμε ηνπηθώλ εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε MS ACCESS.

•

Σπληήξεζε ππνινγηζηηθώλ ηεξκαηηθώλ ζε επίπεδν πιηθνύ (hardware)

Γηαρείξηζε Δθαξκνγώλ Internet - Web Administrator (WA)
•

Πξσηόθνιια HTTP, HTTPS - Secure Socket Layer, FTP

•

Γηαρείξηζε θαη αζθάιεηα ηνπ Microsoft Internet Services Manager

•

Πξνγξακκαηηζκόο ζηηο ηερλνινγίεο Active Server Pages, VBScript, JScript, ActiveX

•

Γηαδηθαζίεο backup εθαξκνγώλ internet

•

Γηαρείξηζε αξρείσλ εκεξνινγίνπ ηνπ Microsoft Internet Services Manager

•

Αλάπηπμε ηνπηθώλ εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε MS ACCESS.

•

Σπληήξεζε ππνινγηζηηθώλ ηεξκαηηθώλ ζε επίπεδν πιηθνύ (hardware) Η

ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Δ.Υ.Δ. ζα αθνξά γεληθά ηα παξαθάησ:
•

Παξαθνινύζεζε απόδνζεο (performance) ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο

•

Δπαθέο κε αξκόδηα πξόζσπα από ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη απνξίεο

•

Παξαθνινύζεζε δηαρείξηζεο πόξσλ ηνπ web server

•

Παξαθνινύζεζε δπζιεηηνπξγηώλ θαη εζθαικέλσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ
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Σπζηήκαηνο
•

Γηαδηθαζίεο backup ζηνλ web server

•

Παξαθνινύζεζε θίλεζεο ζηνλ web server (traffic analysis, web server monitoring)

•

Αλάγλσζε αξρείσλ εκεξνινγίνπ (IIS Log Files) θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κε ρξήζε
αληίζηνηρσλ εκπνξηθώλ παθέησλ (π.ρ web Trends)

•

Δγθαηάζηαζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ςεθηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ αζθαιείαο κέζσ επαθώλ κε
Έκπηζηεο Τξίηεο Οληόηεηεο (Verisign, Thawte) - SSL Installation & Update

•

Δπίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ νηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ηεο Δ.Υ. Δθαξκνγήο ηνπ Υπνπξγείνπ
Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο

•

Έιεγρνο αξρείσλ θαη δηαδηθαζηώλ δηεπαθήο από θαη πξνο ην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα

•

Γηαδηθαζίαο Backup ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο

•

Γηαδηθαζίεο

ζπληήξεζεο

(Maintenance

procedures)

ηεο

βάζεο

δεδνκέλσλ

ηνπ

Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο
•

Αλάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε αξρείσλ εκεξνινγίνπ (log files) ζηνλ Sql Server

•

Παξαθνινύζεζε απόδνζεο θαη ηαρύηεηαο ηνπ Sql Server

•

Παξαθνινύζεζε κεραληζκώλ κεηαθνξάο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ από ηελ online ζηελ offline
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο

•

Αλάπηπμε Τνπηθώλ Σπζηεκάησλ πξνβνιήο αλαθνξώλ από ην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα (MS
ACCESS)

•

Υπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ επηκέξνπο ηεξκαηηθώλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο

•

Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θηλήζεσλ (hits) ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα κε ρξήζε
επξέσο δηαδεδνκέλσλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ (Web Trends Log Analyzer)

B.

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ TOY ΔΡΓΟΤ

O αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Γ.

ΚΟΣΟ TOY ΔΡΓΟΤ

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ παξόληνο έξγνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδσλ
(140.000 €) επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο κπνξεί
λα γίλεη ηκεκαηηθά, ζπλδέεηαη κε ηελ (ηκεκαηηθή) παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε
θόζηνπο ηνπ πξνζθέξνληνο.
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Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Α/Α

1.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα:
- ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/07 Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ
Υπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, όπσο ηζρύεη, κε ζεώρεζε
γλήζηοσ σπογραθής ζηελ νπνία:


Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.



Να δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ο

ελδηαθερόκελος πιεροί όιες ηης προϋποζέζεης θαη θαιύπηεη ηα θρηηήρηα επηιογής,
όπως περηγράθοληαη ζηα άρζρα 6 θαη 8 ηοσ Π.Γ. 118/07, ζε ζσλδσαζκό κε ηο άρζρο 43
ηοσ Π.Γ. 60/2007 θαηά περίπηωζε.


Να αλαιακβάλεηαη ε σποτρέωζε, ζε περίπηωζε θαηαθύρωζες ηοσ δηαγωληζκού,

γηα ηελ έγθαηρε θαη προζήθοσζα προζθόκηζε ηωλ σποτρεωηηθώλ δηθαηοιογεηηθώλ
(ηοσ άρζροσ 6 παρ.2, ηοσ Π.Γ. 118/2007, ζε ζσλδσαζκό κε ηο άρζρο 43 ηοσ Π.Γ.
2.

60/2007, θαηά περίπηωζε), όπως ασηά αλαθέροληαη περηορηζηηθά, εληός προζεζκίας
είθοζη (20) εκερώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ από ηελ Υπεξεζία
ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο, ζύκθσλα θαη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
20 ηνπ Π.Γ. 118/07.


Να αλαιακβάλεηαη ε σποτρέωζε προζήθοσζας θαη έγθαηρες προζθόκηζες ηωλ

δηθαηοιογεηηθώλ ποσ απαηηούληαη θαη αθορούλ ζηης αλαγθαίες ειάτηζηες απαηηήζεης
οηθολοκηθώλ θαη ηετληθώλ προϋποζέζεωλ θαη ηα όρηά ηοσς (ηνπ άξζξνπ 8α, ηνπ Π.Γ.
118/2007, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 45-47 ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαηά πεξίπησζε), όπως ασηά
αλαθέροληαη περηορηζηηθά θαη προζδηορίδοληαη ζηελ παρούζα, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη
(20) εκεξώλ, από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ από ηελ Υπεξεζία ζε
πεξίπησζε θαηαθύξσζεο, ζύκθσλα θαη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ Π.Γ. 118/07.

3.

Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην
δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπο.
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Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ

Τα λνκηθά πξόζσπα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαη δηθαηνινγεηηθά
ζύζηαζήο ηνπο (π.ρ. ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν
4.

θαηαζηαηηθνύ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ), θαζώο θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ηα κέιε
ηνπ Γ.Σ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή
ηνπο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζήο ηνπο (ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο
ζπγθξόηεζεο ηνπ ΓΣ).
Βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο όηη ν Σπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα.
(α) Οη ειιεληθέο αλώλπκεο εηαηξείεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ./ηνο 82/96 (ΦΔΚ /A711-04-1996)

5.

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ», όπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/Α705),
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279/Α705) θαη ππό ηηο
πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο.
(β) Οη αιινδαπέο αλώλπκεο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο

6.

αλώλπκεο εηαηξείεο, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/05, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην άξζξν 8 ηνπ Ν.
3414/05 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο.

Δ.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη
ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ζε εληαίν θάθειν ηα αθόινπζα:
Α. Παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο
- Υπεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνζθέξνληα όηη δελ εκπίπηεη ζηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηεο
παξαγξάθνπ III ηεο παξνύζαο.
- Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηεο
ζηειέρσζεο θαη ηεο ππνδνκήο ηεο εηαηξείαο.
- Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο
Β. Τερληθή πξνζθνξά
- Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ην ζπλνιηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ
5

- Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ : ηνλ Υπεύζπλν θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ην ξόιν θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο θάζε κέινπο ηεο Οκάδαο, θαζώο θαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ Υπεύζπλνπ
θαη ησλ κειώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν II.Β ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο.
Γ. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
Κνζηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ζε επξώ (€),ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθή ηηκή γηα ην έξγν (ρσξίο
θαη κε ΦΠΑ). Γπλαηόηεηα έθπησζεο κέρξη 10%. Σε θάζε πεξίπησζε κεγαιύηεξεο έθπησζεο ν
ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα ηεθκεξηώλεη αλαιπηηθά ηελ πξνζθνξά ηνπ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
άξηηα θαη έγθπξε πινπνίεζή ηεο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξηθζεί.
Σ.

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ TOY ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΟΤ

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν (ή ελώζεηο απηώλ), πνπ έρεη
ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ, ή ηνπ ΔΟΦ ή ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Σπκθσλία Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. θαη έρεη ηελ θαηαζηαηηθή
ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θύξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ζην εζσηεξηθό ησλ αλσηέξσ ρσξώλ.
Από ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά απνθιείνληαη:
α)

νη πξνζθέξνληεο, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε,
γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε
ή

λνκηκνπνίεζε

εζόδσλ

από

παξάλνκεο

δξαζηεξηόηεηεο,

ππεμαίξεζε,

εθβίαζε,

πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δόιηα ρξενθνπία.
β)

νη πξνζθέξνληεο, πνπ βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε δξαζηεξηνηήησλ,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθό ζπκβηβαζκό ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ.

γ)

νη πξνζθέξνληεο, πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή
δηαγσγή, βάζεη απόθαζεο κε ηζρύ δεδηθαζκέλνπ ή έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθό
παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

Ο Υπεύζπλνο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ δελ ζα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
ζπζηεκαηηθά κε ηα αξκόδηα ζηειέρε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη
Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα νξηζηνύλ από ηε ΓΓΓΚ&ΑΠ/Δηδηθή Υπεξεζία, γηα ηελ απξόζθνπηε
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Ε.

ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΘΔΖ

Η αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 4/2002.
Τα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο κε βαξύηεηα 90%
είλαη αλαιπηηθά:
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- ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ην ζπλνιηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ (60%) θαη
- ε Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ (40%)
To θξηηήξην αμηνιόγεζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο έρεη βαξύηεηα 10%.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη ην αξγόηεξν κέζα ζε 8 εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηεο
Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ θαη Άιισλ Πόξσλ πνπ ζα εθδνζεί γηα
ηελ αλάζεζε ηνπ παξόληνο έξγνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ύςνπο 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε. Η παξάδνζε ηεο Απόθαζεο Αλάζεζεο ζηνλ
Αλάδνρν ζα γίλεη κε fax.
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